
اینقدر به تن نحیف مردم تبر 
نزنید؛ آنها مقصر نیستند

فاطمه ذوالقدر:
برای بازگشت به شرایط 
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جیب هـا خالـی اسـت. سـه هفتـه اسـت مـردم بـه ویـژه آنهایـی که 
حقـوق بگیـر نیسـتند از جیـب خورده انـد. خانـه نشـینی خـرج دارد، 

بـرج دارد.
 در بـازی مافیـا وقتـی نقـش بازیکن هـا معلـوم می شـود و مافیاها 
مثـل قارچ هـای باران خـورده بیـرون می زنند، تبر به دسـت گرفتن و 

زدن بـه ریشـه شـهر، »ندارد« بازی اسـت.
حـاال هـم در ماجـرای کرونـا، میکروفون به دسـت گرفتـن و محکوم 

کـردن مـردم برای بیـرون رفتـن از خانه، نـدارد ماجرای کروناسـت.
جیب هـا خالـی اسـت. سـه هفتـه اسـت مـردم بـه ویـژه آنهایـی که 
حقـوق بگیـر نیسـتند از جیـب خورده انـد. خانـه نشـینی خـرج دارد، 
بـرج دارد. می گوییـد مغازه را ببند. می گویید کارگر به سـر سـاختمان 
نـرود. می گوییـد شـغل های آزاد فعـا بیـکار باشـند، خـوب بسـم هللا 

خـرج زندگی شـان را بدهیـد.
بـه خـدا زندگـی خـرج دارد. دالر بـه نزدیکـی 16 هـزار تومان رسـیده 
اسـت. قیمـت کاالهـا بـاال رفتـه اسـت. گوجـه فرنگـی روی گرانـی را 
سـفید کـرده اسـت. مـردم در خانه آب خالـی که نمی تواننـد بخورند. 
وضعیـت هـم به گونه ای اسـت کـه غذاهای سـاده هم در این کشـور 
الکچـری شـده اسـت.زمانی ندارهـا، با آبگوشـت تن قـوی می کردند 
حـاال خـوردن یـک آبگوشـت بـرای خیلی هـا تبدیل به یک حسـرت 

شـده است.
خـرج زندگـی مـردم را بدهید تـا آنها در خانـه بمانند. اگـر نمی توانید 
یـا نمی شـود هزینـه زندگـی مـردم را بپردازید پس سـعی نکنید آنها 

را مقصر جلـوه دهید.
مـردم گناهـی ندارند. منظورم از مردم آنهایی نیسـتند کـه بار و بندیل 
سـفر بسـتند یـا آنهایـی کـه بـرای تفریـح و خوش گذرانـی خیابـان 
گـردی می کننـد نـه ،منظـور مـن از مـردم آنهایـی اسـت کـه مجبـور 
هسـتند بـرای یـک لقمه نان، صابـون کرونا گرفتن را بـه تن بمالند تا 

شـرمنده زن و بچـه خود نشـوند.
فعلـی  وضعیـت  نشسـته اند.  سـیاه  خـاک  بـه  بـا کرونـا  برخـی 
زندگی شـان بدتـر از کرونـا گرفتـن اسـت. تصـور کنیـد در ایـن زمانه 
هسـتند برخی هـا که حقوق های ماه هـای قبل خود را هـم نگرفته اند.

کارگـر سـاختمانی کـه دل خوشـی اش بـه حقـوق آخـر شـب کارفرما 
بـود، حـاال بعـد از 20 روز از کجـا بیـاورد بخـورد؟ دسـتفروش گوشـه 
خیابـان یـا متـرو بـا کسـادی بـازارش از کجـا نـان زن و بچـه اش را 

تامیـن کند؟
شـتر سـواری دوال دوال نمی شـود یا باید زنگی زنگ باشـیم یا رومی 
روم. اگـر می خواهیـم کمـر کرونـا را بشـکنیم بایـد هوای قشـری که 
کـم توان اسـت باشـیم. اگر می خواهیـد در خانه بمانیم باید اسـباب 
در خانـه ماندمـان را فراهـم کنیـد. اگـر نـه کـه بایـد منتظر شـهرهای 
شـلوغ و زندگـی عـادی مردم در زمانه کرونا باشـیم. کرونا هسـت، ما 

هسـتیم تـا وقتـی قرصی و آمپولی برای آن سـاخته شـود.
بـازی کرونـا و مـا بسـیار واضـح اسـت. در اینجـای بـازی مـا بایـد 
مافیـای کرونـا را بیـرون کنیـم نـه شـهروندان ناآگاهـی کـه درگیـر 

المذهـب شـده اند. ویـروس  ایـن  رندبـازی 
اینقـدر تبـر بی مسـؤولیتی را بـه تـن شـهروندان نزنیـد. آنها چـاره ای 
ندارنـد. چـرخ زندگـی مـردم نمی چرخـد. آن زمـان کـه کرونـا نبـود 
نمی چرخیـد وای بـه امـروزی کـه کرونـا هـم هسـت و جلـوی آب 

باریکـه زندگـی آنهـا را هـم گرفتـه اسـت.
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انتقال یوزهای پارک پردیسان 
به سمنان

مدیرکل دفتر حفاظت و مدیریت حیات وحش 
سازمان حفاظت محیط زیست از انتقال یوزهای 

پارک پردیسان به استان سمنان خبر داد.

@p a y a m e m a

ما را در تلگرام 
7  تا  17دنبال کنید

تحریم و کرونا؛ فشار دوگانه بر اقتصاد
اقتصاد کالن ایران در حالی وارد روزهای کرونایی شد که شاخص های اقتصادی خوش خبر نبودند

ایـن روزهـا کـه کرونـا همـه مـا را خانه نشـین کرده 
و اعضـای خانـواده وقـت کافـی بـرای مشـارکت در 
فعالیـت خانـه داری یافته انـد و یـا دسـتکم بهانه ای 
بـرای فـرار از ایـن توفیـق » کرونـادادی » ندارنـد 
و  جـدی گرفتـن  بـرای  فرصـت  بهتریـن  شـاید   ،
فرهنگ سـازی تفکیـک زبالـه از منـزل و در بیـرون 
منـزل باشـد ، معضلـی کـه تـا پیـش از ایـن در 
بسـیاری از خانواده هـا در حـد حـرف و در سـطح 

کالن تـر در حـد شـعار باقـی مانـد.
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شکایت 
محیط زیست بوشهر 
از یک شرکت نفتی

اداره کل حفاظت محیط زیست 
استان بوشهر علیه یکی از 

شرکت های نفتی استان به دلیل 
ورود فاضالب نفتی به دریا در 

محاکم قضایی شکایت کرده است.

از موزه های 
خصوصی حمایت کنید

رییس ایکوم ایران از وزیر میراث 
فرهنگی خواست تا برای حمایت از 

موزه های خصوصی و کوچک، دستور 
بخشودگی یا تعویق در پرداخت های 

این موزه ها را صادر و صندوقی 
ایجاد شود تا بتوان از این موزه ها در 

بحران کرونا حمایت کرد
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شاید روزهای قرنطینه 
کرونایی بهترین فرصت برای 
جدی گرفتن و فرهنگ سازی 
تفکیک زباله از منزل و در 
بیرون منزل باشد

روزهای کرونایی 
و توفیق اجباری 
تفکیک زباله 
در منزل
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شـرکت سـنگ آهـن گهرزمیـن )سـهامی عـام( در نظـر دارد عملیات باطلـه برداری و اسـتخراج 
سـنگ آهـن و حمـل آن بـه دپوهـای موقـت یا سـنگ شـکن ژیراتـوری واقع در معدن سـنگ 
آهـن گهرزمیـن بـه آدرس کیلومتـر ۶۰ جـاده سـیرجان شـیراز را از طریـق مناقصـه بـه پیمانکار 
واجـد شـرایط واگـذار کنـد. لـذا از کلیه شـرکت هـای واجد شـرایط دعوت می شـود بـا مراجعه 
بـه آدرس WWW. GOHARZAMIN.COM   نسـبت بـه اخـذ و تکمیل اسـناد فراخوان اقدام 
نماینـد. آخریـن مهلت تسـلیم اسـناد مربوطه سـاعت 1۴ مـورخ یکشـنبه 99/1/31خواهـد بود. 
متقاضیـان در صـورت هرگونـه ابهام میتوانند با شـماره تلفـن ۵۷۶۲3-۰۲1 داخلـی 133۲ تماس 

حاصـل فرمایند.
آدرس محـل تحویـل پاکت: تهران بلوار نلسـون ماندال- بلـوار آرش غربی- پـالک 1۲- طبقه چهارم 

- دبیرخانه مرکزی شـرکت سـنگ آهن گهرزمین

فرخوان شناسایی شرکت ها 
به شماره ۹۹/ف/1 

مدیریت امور حقوقی و قراردادها-شرکت سنگ آهن گهرزمین روابط عمومی اداره کل امور مالیاتی استان کرمان

هم زمان با ارزیابی کیفی)فشرده( تهیه، نصب، راه اندازی و نگهداری دو دستگاه آسانسور
 6 و 8 نفره ساختمان شماره 3 امور مالیاتی استان کرمان)  نوبت دوم(

فراخوان مناقصه عمومی دومرحله ای

ــا ارزیابــی کیفی)فشــرده( کاالهــای/  ــه ای هم زمــان ب اداره کل امــور مالیاتــی اســتان کرمــان در نظــر دارد مناقصــه عمومــی دو مرحل
خدمــات »تهیــه، نصــب، راه انــدازی و نگهــداری دو دســتگاه آسانســور ۶ و 8 نفــره ســاختمان شــماره 3 امــور مالیاتــی اســتان کرمــان«  بــه 
شــماره ۲۰99۰۰3۴۵9۰۰۰۰۰1 را از طریــق ســامانه تــدارکات الکترونیکــی دولــت برگــزار نمایــد . کلیــه مراحــل برگــزاری مناقصــه از دریافــت 
اســناد مناقصــه تــا ارائــه پیشــنهاد مناقصــه گــران و بازگشــایی پاکت هــا از طریــق درگاه ســامانه تــدارکات الکترونیکــی دولت)ســتاد( بــه 
آدرس www.setadiran.ir انجــام خواهــد شــد و الزم اســت مناقصه گــران در صــورت عــدم عضویــت قبلــی ، مراحــل ثبــت نــام در ســایت 
ــخ  ــخ انتشــار مناقصــه درســامانه تاری ــق ســازند. تاری ــت شــرکت در مناقصــه محق ــت گواهــی امضــای الکترونیکــی را جه ــور و دریاف مذک

1399/1/1۶ می باشــد.

مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه از سایت: از ساعت 9 صبح روز دوشنبه مورخ 1399/1/18 تا ساعت 9 صبح  روز شنبه مورخ 1399/1/23 
مهلت زمانی ارائه پیشنهاد: تا ساعت 10صبح  روز چهار شنبه مورخ 1399/2/3 

زمان بازگشایی پاکت ها: ساعت 11 صبح  روز چهار شنبه مورخ 1399/2/3
اطالعــات تمــاس دســتگاه مناقصــه گــزار جهــت دریافــت اطالعــات بیشــتر در خصــوص اســناد مناقصــه و ارائــه پاکت هــای مــورد نظــر:  آدرس کرمــان- 

خیابــان قــدس- اداره کل امــور مالیاتــی اســتان کرمــان- دفتــر حراســت  و تلفــن 03۴32122۴23۴
اطالعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه عبارت است از: 

مرکز تماس : ۴193۴- 021 و دفتر ثبت نام: 88969737 و 85193768
اطاعات تماس دفاتر ثبت نام در سایر استان ها، در سایت سامانه بخش »ثبت نام/پروفایل تامین کننده/مناقصه گر« موجود است.

شناسه اگهی 8۰9۷۴8

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بم

/1399/1تامین نیروی انسانی مجموعه کلینیکهای بیمارستان پاستور بم
18    1۶
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دانشــگاه علــوم پزشــکی و خدمــات بهداشــتی درمانــی بــم در نظــر دارد مناقصــه تامیــن نیــروی انســانی مجموعــه کلینیکهــای 
ــدارکات  ــامانه ت ــق س ــخ 1399/۰۲/۰1 از طری ــی از تاری ــال شمس ــدت یکس ــه م ــماره ک-1-99/۰1 را ب ــه ش ــم ب ــتور ب ــتان پاس بیمارس
الکترونیکــی دولــت برگــزار نمایــد. کلیــه مراحــل برگــزاری مناقصــه از دریافــت اســناد مناقصــه تــا ارائــه پیشــنهاد مناقصــه گــران و 
بازگشــایی پاکــت هــا از طریــق درگاه ســامانه تــدارکات الکترونیکــی دولــت ســتاد بــه آدرس  www.setadiran.ir انجــام خواهــد 
شــد و الزم اســت مناقصــه گــران در صــورت عــدم عضویــت قبلــی، مراحــل ثبــت نــام در ســایت مذکــور و دریافــت گواهــی امضــای 

الکترونیکــی را جهــت شــرکت در مناقصــه محقــق ســازند. تاریــخ انتشــار مناقصــه درســامانه تاریــخ 1399/۰1/1۷مــی باشــد.

 فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله ای

مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه از سایت:ساعت 19:۰۰روز چهارشنبه تاریخ1399/۰1/۲۰
مهلت زمانی ارائه پیشنهاد : ساعت 1۴:۰۰روز یکشنبه تاریخ1399/۰1/31

زمان بازگشایی پاکت ها : ساعت 9:۰۰روز دوشنبه تاریخ1399/۰۲/۰1
مـکان ارائـه پاکـت های)الـف،ب،ج( بصـورت فیزیکـی : آدرس بم بلوار شـهید رجائی دانشـگاه علوم پزشـکی بم دبیرخانه حراسـت- تلفن 

۰3۴-۴۴3۴۴۶۰1
اطالعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه: 

مرکز تماس:۰۲1-۴193۴
 دفتر ثبت نام:889۶9۷3۷و8۵193۷۶8

افزایش پلکانی حضور کارکنان در ادارات
بـا روش پلکانـی که برای شـروع فعالیت کسـب 
و کارهـا در نظـر گرفتـه شـده حضـور کارکنـان در 
ادارات از هفتـه آینـده از یـک سـوم بـه دو سـوم 

افزایـش می یابـد.
در حـدود دو مـاه گذشـته و بـا شـدت گرفتـن 
شـیوع ویـروس کرونا تغییراتی در سـاعت کاری 
و  سـازمان ها  در  کارکنـان  حضـور  همچنیـن  و 
ادارات ایجـاد شـد؛ بـه طوری که در ابتدا سـاعت 
حضـور کارکنـان کاهـش یافتـه و بـه 8 تـا 13 

رسید.
امـا در ایـام نـوروز و بـا افزایـش محدودیت های 
بـا کرونـا  کـه سـتاد ملـی مدیریـت و مقابلـه 
بـرای رفـت و آمدهـا و حضـور مـردم در نظـر 
گرفـت در مـورد فعالیـت کارکنان سـازمان ها نیز 
محدودیت هـای اعمـال شـد که در مرحلـه اول با 
تصمیـم ایـن سـتاد و بـه دنبـال آن بخش نامـه 
سـازمان اداری و اسـتخدامی قرار شد تا کارکنان 
بـه صـورت شـیفتی و یـک سـوم در محـل کار 
حاضـر باشـند و دو سـوم دیگر به صـورت دورکار 
بـوده و یـا از مرخصی اسـتفاده کنند که مرخصی 
محسـوب  سـاالنه  اسـتحقاقی های  جـزو  آنهـا 

نمی شـود.
هفتـه گذشـته بـود کـه بـا پایـان نـوروز مجـدد 
موجـود  وضعیـت  تمدیـد  بـر  تصمیـم گیـری 
شـد و بـار دیگـر سـازمان اداری و اسـتخدامی 
بخش نامـه خـود را تـا 20 فروردیـن تمدید کرد و 
در حـال حاضـر همچنـان کارکنان بـه صورت یک 
سـوم حاضـر می شـوند و مابقـی دور کار بـوده و 

یـا از مرخصـی اسـتفاده می کننـد.
امـا تـازه ترین تصمیمی که سـتاد ملی مدیریت 
و مقابلـه بـا کرونـا بـرای شـروع فعالیت هـا در 
کسـب و کارهـا گرفته کارکنـان را نیـز مدنظر قرار 
داده اسـت؛ بـه گونـه ای کـه قرار شـده به صورت 
پلکانـی حضـور کارکنـان در سـازمان ها افزایـش 
مـاه  فروردیـن   23 از  اسـاس  ایـن  بـر  یابـد، 
کارمنـدان بـا تعداد بیشـتری حاضر می شـوند و 
حضـور آنهـا از یـک سـوم موجـود بـه دو سـوم 
افزایـش مـی یابـد و یـک سـوم دیگـر می تواند 

دورکار و یـا مرخصـی باشـند.
سـاعت کار کارکنـان نیـز تـا حـدودی افزایـش 
یافت و از 7 تا 1۴ رسـیده اسـت که این سـاعت 
قـرار اسـت بـرای مـاه رمضان نیـز اعمال شـود.
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تحریم و کرونا؛ فشار دوگانه بر اقتصاد
اقتصاد کالن ایران در حالی وارد روزهای کرونایی شد که شاخص های اقتصادی خوش خبر نبودند 

بانــک مرکــزی گــزارش داد کــه در بهمــن 
ــه  ــک ب ــره چ ــزار فق ــدود ٧١٩ ه 98 ح
ارزش ١١٦ هــزار میلیــارد ریــال برگشــت 
خــورده کــه نســبت بــه مــاه قبــل از نظــر 
ــغ ۴.1  ــر مبل ــداد 3.6 درصــد و از نظ تع

درصــد افزایــش داشــته اســت.
ــک  ــار بان ــن آم ــازه تری ــاس ت ــر اس ب
مرکــزی، حــدود هشــت میلیــون و 600 
هــزار فقــره چــک بــه ارزش حــدود ١٢١٩ 
هــزار میلیــارد ریــال در بهمــن ١٣٩٨ 
ــه نســبت  ــه شــد ک در کل کشــور مبادل
ــغ  ــداد و مبل ــر تع ــل از نظ ــاه قب ــه م ب
بــه ترتیــب 1.6 درصــد و 10.3 درصــد 

افزایــش را نشــان می دهــد.
در دوره مــورد بررســی، در اســتان تهــران 
حــدود 2 میلیــون و 900 هــزار فقــره 
ــزار  ــر ٦٣٠ ه ــغ ب ــه ارزشــی بال چــک ب

ــه شــد. ــال مبادل ــارد ری میلی
ــاه ١٣٩٨، در کل  ــن در بهمــن م همچنی
ــون و 800  ــت میلی ــر هف ــغ ب ــور بال کش
هــزار فقــره چــک بــه ارزشــی بیــش از 
یــک هــزار و 102 میلیــارد ریــال وصــول 
ــه مــاه قبــل از نظــر  شــد کــه نســبت ب
تعــداد و مبلــغ بــه ترتیــب 1.5 درصــد و 
١١ درصـــد افزایــش را نشــان می دهــد.

 از کل تعــداد و مبلــغ چک هــای مبادلــه 
ــب 91.6  ــه ترتی ــور ب ــاه مذک ــده در م ش
درصــد و 90.5 درصــد وصــول شــده 

اســت.
مبلــغ  و  تعــداد  کل  از  همچنیــن 
بهمــن  در  شــده  مبادلــه  چک هــای 
١٣٩٨ بــه ترتیــب 8.۴ درصــد و 9.5 

اســت. شــده  داده  برگشــت  درصــد 
چک هــای  مبلــغ  و  تعــداد  درصــد 
ــه  ــده در دی ١٣٩٨ ب ــت داده ش برگشـ
ترتیــب معــادل 8.2 درصــد و 10.1 درصد 
و در بهمــن مــاه ســال ١٣٩٧ بـــه ترتیب 
برابــر 9.7 درصــد و 11.1 درصــد بــوده 

اســت.  
در مــاه مــورد گــزارش در اســتان تهــران 
حــدود ٢١٤ هــزار فقــره چــک بـــه ارزش 
ریــال  میلیــارد  هــزار  از ٥٣  بـــیش 
ــداد  ــر تع ــه از نظ ــد ک ــت داده ش برگش
7.۴ درصــد و از نظــر ارزش 8.5 درصــد 
از کل چک هــای مبادلــه ای برگشــت 

ــت. ــده اس داده ش

وضعیت اشتغال کشور
 به ضرر زنان

ایــن  از  اشــتغال  وضعیــت  آخریــن 
ــزار  ــدود 1۴5 ه ــه ح ــد ک ــت دارن حکای
نفــر از زنــان شــاغل در فاصلــه یــک 

ســاله کــم شــده اند.
بــه گــزارش ایســنا، تــازه تریــن گــزارش 
و  اشــتغال  وضعیــت  از  آمــار  مرکــز 
ــرخ  ــه ن ــران نشــان داد ک ــکاری در ای بی
بیــکاری حــدود 1.7 درصــد کاهــش 
داشــته و در مقابــل بــر تعــداد جمعیــت 

ــت. ــده اس ــزوده ش ــاغل اف ش
بررســی جزئیــات نــرخ بیــکاری در 
آن  بیانگــر  ســال گذشــته  زمســتان 
اســت کــه حــدود 61 میلیــون و 900 
هــزار نفــر جمعیــت 15 ســاله و بیشــتر 
در ایــران وجــود داشــته و از ایــن تعــداد 
ــاغل(  ــکار و ش ــال )بی ــد فع ۴2.۴ درص
ــون و ۴35 هــزار  ــد کــه 23 میلی بوده ان
نفــر شــاغل و دو میلیــون و 785 هــزار 

ــکار هســتند. ــر بی نف

ــداد  ــر تع ــه ب ــت ک ــی اس ــن در حال ای
جمعیــت شــاغل حــدود 52 هــزار نفــر 
نســبت بــه زمســتان 1397 افــزوده 
شــده و از ســوی دیگــر از تعــداد بیکاران 
کــه 3 میلیــون و 271 هــزار نفــر بودنــد 
حــدود ۴82 هــزار نفــر کم شــده  اســت.

و  اشــتغال  وضعیــت  بررســی  امــا 
بیــکاری زنــان و مــردان از ایــن حکایــت 
ــر دو  ــش در ه ــان کاه ــن زن دارد در بی
ــداد  ــه از تع ــه طــوری ک ــورد اســت؛ ب م
ــم  ــر ک ــکاران زن حــدود 112 هــزار نف بی
ــتان  ــر در زمس ــزار نف ــده واز 925 ه ش
ــتان  ــر در زمس ــزار نف ــه 812 ه 1397 ب

ســال گذشــته رســیده اند.
همچنیــن زنــان شــاغل در ایــن فاصلــه 
کــم شــده اند و از حــدود چهــار میلیــون 
و 65 هــزار نفــر در ســال 1397 بــه ســه 
ــر رســیدند کــه  ــون و 930 هــزار نف میلی
نشــان دهنــده کاهــش 1۴5 هــزار نفــری 

زنــان شــاغل اســت.
امــا از جمعیــت شــاغل در زمســتان 
ســال گذشــته حــدود 19 میلیــون و 51۴ 
ــداد  ــه تع ــه ب ــد ک ــرد بودن ــر م ــزار نف ه
ــا دوره مشــابه ســال  آنهــا در مقایســه ب
قبــل حــدود یــک میلیــون و 900  هــزار 

ــزوده شــده اســت. ــر اف نف
ــکاران 370  در بیــن مردهــا از تعــداد بی
هــزار نفــر کــم شــده؛ بــه طــوری کــه از 
حــدود دو میلیــون و 3۴3 هــزار نفــر بــه 
یــک میلیــون و 975 هــزار نفــر رســیده 

اســت.

تاثیر کرونا در اقتصاد ایران 
چقدر است؟

ــز  ــران نی ــا در ای ــروس کرون ــیوع وی ش
تاثیــر بســیاری بــر اقتصــاد داخلــی 

ــاور  ــه ب ــت؛  ب ــد داش ــته و خواه داش
ایــران،  در  اقتصــادی  کارشناســان 
داســتان کمــی پیچیده تــر اســت، زیــرا 
عــاوه بــر آســیب های اقتصــاد جهانی، 
ــتگی  ــل وابس ــه دلی ــران ب ــاد ای اقتص
بــه نفــت، تحریم هــای بین المللــی، 
رشــد منفــی اقتصــاد، تــورم بــاال و 
را شــاهد  بیشــتری  آســیب های   ...

ــود. ــد ب خواه
دوگانــه  فشــارهای  ایــران  اقتصــاد 
تحریــم و تبعــات ویــروس کرونــا 
را توأمــان تجربــه می کنــد، هرچنــد 
ــتند  ــاور هس ــن ب ــر ای ــان ب اقتصاددان
کــه چنانچــه ســریعتر واکســنی بــرای 
کرونــا یافــت شــود، افتهــا کمتــر بــوده 
و اقتصــاد ســریعتر بــه روال عــادی 

بازمی گــردد.
ــای  ــز پژوهــش ه ــه مرک در گزارشــی ک
ــت:  ــده اس ــرده آم ــر ک ــس منتش مجل
ــل  ــا معض ــی ب ــران در حال ــاد ای اقتص
ــای  ــه متغیر ه ــده ک ــه ش ــا مواج کرون
را  مناســبی  وضعیــت  اقتصــاد کان 
اعــام  براســاس  نمی دادنــد.  نشــان 
مرکــز آمــار ایــران رشــد اقتصــادی در ٩ 
ماهــه نخســت ســال ١٣٩٨، در حــدود 
ــادی  ــد اقتص ــد و رش ــی ٧.٦ درص منف
ــوده  ــر ب ــًا صف ــز تقریب ــت نی ــدون نف ب
ــه  ــورم نقط ــرخ ت ــن، ن ــت. همچنی اس
ــاه  ــن م ــان بهم ــز در پای ــه نی ــه نقط ب
٢٥ درصــد بــوده اســت. از ســوی دیگــر 
دولــت بــه لحــاظ منابــع در تنگنــا قــرار 
ــی از  ــت یک ــه دول ــری بودج دارد و کس
ــرای  ــران ب ــاد ای ــم اقتص ــات مه معض

ســال ١٣٩٩ اســت.
هزینه هــای  شــرایطی،  چنیــن  در 
ــا  ــی کرون ــر اپیدم ــده در اث ــل ش تحمی
ــی از  ــد ناش ــش تولی ــن کاه و همچنی
ــای  ــا تورم ه ــاد را ب ــد اقتص آن، می توان
ــر  ــر و رشــد های اقتصــادی پایین ت باالت
مواجــه ســازد. از بیــن رفتــن برخــی از 
ــد  ــدید درآم ــش ش ــا کاه ــاغل و ی مش
ــش  ــث کاه ــا باع ــی از بخش ه در برخ
رشــد اقتصــادی می شــود و از طــرف 
ــد  ــر مانن ــاغل دیگ ــی مش ــر، برخ دیگ
ــن  ــواد بهداشــتی و… در ای ــدات م تولی
باالیــی خواهنــد  بــازه زمانــی رشــد 

ــت. داش
شــوک ناشــی از کرونــا، اقتصــاد را هــم 
بــا شــوک عرضــه و هــم بــا شــوک 
تقاضــا مواجــه می ســازد. از یــک طــرف 
ــه و از  ــروی کار کاهــش یافت عرضــه نی
طــرف دیگــر در تأمیــن مــواد اولیــه 
تولیــد نیــز مشــکاتی ایجــاد شــده 
اســت )شــوک عرضــه(. شــوک عرضــه، 
شــوک تقاضــا را بــه همــراه خواهــد 

داشــت. تعطیلــی کســب و کارهــا، منجر 
و  می شــود  نیــروی کار  تعدیــل  بــه 
کاهــش درآمــد خانــوار، کاهــش تقاضــا 

ــراه دارد. ــه هم را ب
ــان نســبت  از طــرف دیگــر عــدم اطمین
تصمیــم  بــه  را  خانــوار  آینــده،  بــه 
تعویــق  بــه  و  بیشــتر  پس انــداز 
انداختــن خریــد اقــام غیرضــروری 
ــد. همیــن امــر کاهــش  ترغیــب می کن
موجــب  را  بیشــتری  کل  تقاضــای 
مــی رود  انتظــار  بنابرایــن  می شــود؛ 
رکــود اقتصــادی ناشــی از شــوک ارزی 
ــذا الزم  ــود و ل ــدید ش ــا تش و تحریم ه
ــا سیاســت های حمایتــی هــم  اســت ت
ــم از کســب وکار صــورت  ــوار و ه از خان

ــرد. گی
در شــرایطی کــه دولــت بــا تنگنــای 
مالــی مواجــه بــوده و عــاوه بــر کاهــش 
درآمد هــای ناشــی از تحریــم و کاهــش 
قیمــت نفــت و فرآورده هــای نفتــی، بــا 
افزایــش هزینه های بهداشــتی و درمانی 
ناشــی از کرونــا نیــز روبــه رو اســت، 
منابــع بــرای سیاســت های حمایتــی 
ــن رو  ــت. از ای ــدود اس ــدت مح ــه ش ب
ــت های  ــه سیاس ــت ک ــم اس ــیار مه بس
از  و  شــده  اتخــاذ  بهینــه  حمایتــی، 
اجــرای سیاســت های حمایتــی کــور 
)نظیــر تخصیــص ارز ترجیحــی بــه 
برخــی کاالهــا( اجتنــاب شــود، زیــرا بــه 
ــه  ــا هزین ــع ب احتمــال قــوی، ایــن مناب
تــورم تأمیــن شــده اند. بــر ایــن اســاس 
سیاســت های افزایــش تقاضــای کل از 
ــتغال  ــش اش ــری از کاه ــق جلوگی طری
ــد در اولویــت قــرار  ــوار بای و درآمــد خان

ــد. گیرن
آثــار اقتصــادی شــیوع ایــن ویــروس بر 
کســب و کارهــا و فعالیتهــای اقتصــادی 
در کشــور را مــی تــوان از ابعــاد مختلــف 
مــورد بررســی قــرار داد. نگرانــی نســبت 

بــه شــیوع ویــروس بــر رفتــار مصرفــی 
ســوی  از  اســت.  اثرگــذار  خانوارهــا 
دیگــر  بــا کاهــش تقاضــا، بنــگاه هــای 
اقتصــادی، کســب  و کارهــا بویژه کســب 
و کارهــای کوچــک تحــت تأثیــر شــیوع 

ــا قــرار مــی گیرنــد. ویــروس کرون
ــای  ــش ه ــام بخ ــود تم ــن وج ــا ای ب
اقتصــادی بــه یــک نســبت دچــار رکــود 
نمــی شــوند. بخــش هایــی از اقتصــاد 
کــه محدودیتهــای کنترلــی از ســوی 
دولــت جهــت کنتــرل  و کاهــش ابتــاء 
اعمــال مــی گــردد. بخــش هایــی ماننــد 
ــه  ــل از جمل ــل و نق ــگری و حم گردش
بخــش هایــی هســتند کــه بــه ســرعت 
ــا  ــروس کرون ــیوع وی ــر ش ــت تأثی تح
ــژه  ــه وی ــاف ب ــد. اصن ــی گیرن ــرار م ق
ــت  ــه خاطــر محدودی خــرده فروشــی ب
هایــی کــه بایــد توســط دولــت هــا برای 
مجموعــه هــای تجــاری و بازارهــا اعمال 
ــه  ــطه خودقرنطین ــه واس ــا ب ــود و ی ش
ــه توســط شــهروندان صــورت  ــردن ک ک
مــی گیــرد، بــا رکــود مواجــه مــی 
ــروس  ــا شــیوع وی ــن ب شــوند. همچنی
بــه  از ورود  نگرانــی مــردم  کرونــا و 
اماکــن عمومــی نظیــر فروشــگاه ها، 
از  بســیاری  و…  خدماتــی  مراکــز 
ــا کاهــش  ــا ب مشــاغل و کســب و کاره
تقاضــا و فــروش کاالهــا و خدمــات 
خــود مواجــه شــدند. بــه نظــر می رســد 
ــات  ــش خدم ــیب را بخ ــترین آس بیش
ــا  ــه ب ــای آن در مقایس ــش ه و زیربخ
ســایر بخش هــا؛ اقتصــاد شــهری در 
مقایســه بــا اقتصــاد روســتایی؛ کارگــران 
در مقایســه بــا کارفرمایــان و گروه هــای 
بخــش  در  شــاغل  و  پذیــر  آســیب 
غیررســمی شــهری در مقایســه با ســایر 

ــد. ــد ش ــل خواهن ــا متحم خانواره

هــای  بررســی   اســاس  بــر 
بــر  صــورت گرفتــه  اپیدمیولــوژی 
ویــروس  و گســترش  ابتــا  رونــد 
کرونــا در ایــران و جهــان کــه از ســوی 
وزارت بهداشــت منتشــر شــده، تــا 
روز 16 فروردیــن یــک میلیــون و 130 
ــد  ــه بیمــاری کووی هــزار و 11۴ نفــر ب
19 مبتــا شــده اند کــه از ایــن تعــداد 
60 هــزار و 11۴ نفــر جــان خــود را از 

ــد. ــت دادن دس
بــه گــزارش ایســنا، بــه طــور کلــی در 
ــپانیا،  ــکا، اس ــورهای آمری ــان کش جه

ــای  ــه رتبه ه ــان و فرانس ــا، آلم ایتالی
اول تــا پنجــم ابتــا بــه بیمــاری 
اختصــاص  خــود  بــه  را  کوویــد19 
اعــام  اســاس  بــر  می دهنــد. 
ســوی  از  شــده  منتشــر  گــزارش 
وزارت بهداشــت، ایــران نیــز رتبــه 
هفتــم ابتــا بــه کوویــد 19 را در جهان 
بــه خــود اختصــاص داده اســت و بــر 
ــام شــده از ســوی  ــار اع اســاس آم
فروردیــن   16 تــا  بهداشــت  وزارت 
بــه  نفــر   7۴3 هــزارو   55 مــاه، 
بیمــای کوویــد19 مبتــا شــده اند کــه 

ــر  ــزار و 736 نف ــداد 19ه ــن تع از ای
ــر  ــزار و ۴52 نف ــه و 3 ه ــود یافت بهب
نیــز جــان خــود را از دســت داده انــد. 
صــورت  بررســی های  اســاس  بــر 
ــوارد  ــایی م ــترین شناس ــه بیش گرفت
ــاری در  ــن بیم ــه ای ــا ب ــی ابت قطع
ــت. ــوده اس ــاه ب ــن م روز 11 فروردی
ــایی  ــری و شناس ــتای غربالگ در راس
بیمــاری تــا 16 فروردیــن مــاه 69 
میلیــون و ۴85 هــزار و 850 خدمــت 
ــردم  ــه م ــامت ب ــام س ــوی نظ از س
ــت  ــا رضای ــه ب ــت ک ــده اس ــه ش ارائ
97.3 درصــدی خدمــت گیرنــدگان 

ــت. ــوده اس ــراه ب هم

رتبه هفتم ایران در ابتال به کرونا

هیچ اختالف نظری در مبارزه با 
کرونا وجود ندارد

رییــس جمهــوری از آغــاز فعالیــت مشــاغل و کســب و کارهــای کــم ریســک از 
23 فروردیــن در اســتان ها و 30 فروردیــن در تهــران خبــر داد و گفــت: تمــام 
ارکان نظــام در مبــارزه بــا کرونــا یکپارچــه و هماهنــگ هســتند و هیــچ اختــاف 
نظــری در ایــن زمینــه وجود ندارد.حجت االســام و المســلمین حســن روحانی 
روز یکشــنبه در جلســه ســتاد ملــی مقابلــه بــا کرونــا با تبریــک روز جــوان و روز 
ســامت اظهارداشــت: در رونــدی کــه بــرای مســاله مبــارزه بــا کرونــا و مقابلــه 
بــا آن پیــش رو داریــم، در ایــن زمینــه هیــچ اختــاف نظــری بیــن دســتگاه 
هــای دولتــی وجــود نــدارد بیــن ســه قــوای ســه گانــه هــم اختــاف نظــری 
وجــود نــدارد.وی اضافــه کــرد: همــه باهــم در کنــار هــم و همــراه بــا نیروهــای 
مســلح ایــن کار را انجــام مــی دهیــم. بــرای مقــام معظــم رهبــری هــم چنــد 
ــد. کل  ــم و ایشــان هــم همراهــی فرمودن ــار نامــه نوشــتیم و دریافــت کردی ب
نظــام یکپارچــه اســت؛ بدخواهــان اگــر عصبانــی و ناراحــت هســتند خودشــان 
ــتر  ــدت بیش ــاهد وح ــا ش ــن روزه ــرد: در ای ــح ک ــی تصری ــد.  روحان می دانن
جامعــه بودیــم؛ وحــدت بیــن دولــت، نیروهــای مســلح و مــردم و یکپارچگــی 
امــروز در سراســر کشــور مشــاهده مــی شــود. گزارشــات راجــع بــه ســالم بــودن 

هــوا و وضعیــت ترافیــک هــم یکــی دیگــر از آثــار آن اســت.

ته
نک

بانـک توسـعه آسـیا اعـالم کـرد هزینـه همـه گیـری ویـروس 
کرونـا بـرای اقتصـاد جهـان ۴.1 تریلیـون دالر یـا حـدود ۵ 
درصـد تولیـد ناخالـص داخلـی اسـت و بسـتگی به گسـترش 
ایـن بیمـاری در سراسـر اروپـا، آمریـکا و سـایر اقتصادهـای 
بـزرگ دارد.دوره کوتـاه تـر محدودیـت اقتصادی این آسـیب را 
تـا ۲ تریلیـون دالر یـا ۲.3 درصـد تولیـد جهانـی پاییـن مـی 
آورد. آسـیای در حـال توسـعه از جملـه چیـن 3۶ درصـد کل 
هزینـه ایـن همه گیری را پرداخت می کند.یاسـویوکی سـاوادا، 
اقتصـاددان ارشـد بانک توسـعه آسـیا گفت:» هیـچ کس نمی 
توانـد بگوید همـه گیری ویـروس کرونا چقدر گسـترده خواهد 
مـی کشـد.  طـول  چقـدر  اقتصـادی  محدودیت هـای  و  بـود 
احتمـال اختـالل های مالی شـدید و بحران مالـی را نمی توان 
نادیـده گرفـت«. بانـک توسـعه آسـیا در ششـم مـارس اعالم 
کـرده بـود شـیوع ویـروس کرونـا 3۴۷ میلیـارد دالر بـرای 
اقتصـاد دنیـا هزینـه خواهد داشـت و نرخ رشـد جهـان را ۰.۴ 
درصـد پاییـن مـی آورد. از آن زمـان، مرکز شـیوع ویـروس از 

چیـن بـه اروپـا و آمریـکا منتقل شـده اسـت .

گزارش
خبرنگار / پیام ما

سالمتمجلس

۵8۲۲6 مبتال  و 36۰3 فوتی به علت کرونابرای بازگشت به شرایط عادی عجله نشود
نماینـــده مـــردم تهـــران در 
مجلـــس بـــا بیـــان اینکـــه 
»بـــرای بازگشـــت کشـــور بـــه 
ـــرات  ـــع نظ ـــادی تاب ـــرایط ع ش
ـــا  ـــا کرون ـــارزه ب ـــی مب ـــات ســـتاد مل کارشناســـی و مصوب
ـــور  ـــت کش ـــرای بازگش ـــد ب ـــرد: نبای ـــد ک ـــیم«، تاکی باش
ـــدر  ـــه ذوالق ـــه کرد.ســـیده فاطم ـــادی عجل ـــه شـــرایط ع ب
ــه  ــه بـ ــزوم توجـ ــاره لـ ــنا دربـ ــا ایسـ ــو بـ در گفت وگـ
ـــی  ـــی مبن ـــس ســـازمان بهداشـــت جهان ـــر ریی ـــام نظ اع
بـــر پرهیـــز از عجلـــه کشـــورها در خـــروج از شـــرایط 
ـــه  ـــه ب ـــادی و توج ـــرایط ع ـــه ش ـــت ب ـــه و بازگش قرنطین
ـــرد:  ـــان ک ـــا بی ـــا کرون ـــارزه ب ـــی مب ـــتاد مل ـــات س مصوب

همانگونـــه کـــه تاکیـــد شـــده نبایـــد بـــرای بازگشـــت 
ـــات  ـــه مصوب ـــد ب ـــرد و بای ـــه ک ـــادی عجل ـــرایط ع ـــه ش ب
ــا در ایـــن خصـــوص  ــا کرونـ ــارزه بـ ــتاد ملـــی مبـ سـ
ــع  ــزود: درواقـ ــیم.وی افـ ــته باشـ ــه الزم را داشـ توجـ
ـــی  ـــار کل ـــد آم ـــادی بای ـــرایط ع ـــه ش ـــت ب ـــرای بازگش ب
ـــافران  ـــت مس ـــا، وضعی ـــتان ه ـــی اس ـــت تمام و وضعی
ـــود  ـــهرهای خ ـــه ش ـــت ب ـــال بازگش ـــه در ح ـــوروزی ک ن
هســـتند، ظرفیـــت و وضعیـــت بیمارســـتانها و نظـــرات 
ـــاد  ـــا دقـــت بســـیار زی ـــی ب کارشناســـان پزشـــکی و درمان
ـــم الزم  ـــد از آن تصمی ـــرد و بع ـــرار گی ـــی ق ـــورد بررس م
ـــرده  ـــدای نک ـــا خ ـــم ت ـــاذ کنی ـــوص اتخ ـــن خص را در ای

شـــاهد افزایـــش شـــیوع نباشـــیم.

چهـــل و شـــش روز پـــس 
از شـــیوع کرونـــا در کشـــور 
وزارت  اعـــام  براســـاس 
 58226 تاکنـــون  بهداشـــت 
نفـــر بـــه ایـــن بیمـــاری مبتـــا شـــده اند کـــه از ایـــن 
تعـــداد 3603 نفـــر فـــوت شـــده و 22011 نفـــر بهبـــود 
ــا  ــیوع کرونـ ــس از شـ ــش روز پـ ــل و شـ یافته اند.چهـ
ــون  ــت تاکنـ ــام وزارت بهداشـ ــاس اعـ ــور براسـ در کشـ
ـــه از  ـــده اند ک ـــا ش ـــاری مبت ـــن بیم ـــه ای ـــر ب 58226 نف
ایـــن تعـــداد 3603 نفـــر فـــوت شـــده و 22011 نفـــر بهبـــود 
یافته انـــد. درحالیکـــه طـــرح فاصله گـــذاری اجتماعـــی 
تـــا 20 فروردیـــن مـــاه ادامـــه دارد و همچنـــان برخـــی 

ـــد  ـــا 30 درص ـــوده و تنه ـــل ب ـــاس تعطی ـــاغل غیرحس مش
ـــته  ـــا روز گذش ـــوند ام ـــر می ش ـــدان در ادارات حاض کارمن
تهـــران دارای ترافیـــک بســـیاری بـــود تـــا جایـــی کـــه 
ـــک  ـــن ترافی ـــت( ای ـــاون کل وزارت بهداش ـــی )مع حریرچ
ـــاره  ـــت یکب ـــرد: بازگش ـــام ک ـــت و اع ـــده دانس را نگران کنن
ــود.  ــاره می شـ ــی دوبـ ــاد اپیدمـ ــث ایجـ ــاغل باعـ مشـ
ـــی  ـــاون سیاس ـــی )مع ـــن بیگ ـــکرهللا حس ـــن ش همچنی
و اجتماعـــی اســـتاندار تهـــران( بـــا بیـــان اینکـــه علـــل 
ــت  ــرد: برداشـ ــام کـ ــی اعـ ــت بررسـ ــک در دسـ ترافیـ
ـــرکت های  ـــاغل و ش ـــی مش ـــه برخ ـــت ک ـــن اس ـــن ای م
ـــد  ـــا بای ـــد، ام ـــت نکرده ان ـــتور تبعی ـــن دس خصوصـــی از ای
ـــود. ـــی ش ـــهر بررس ـــام در ش ـــن ازدح ـــل ای ـــدا عوام در ابت
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در بهمن ماه در استان تهران حدود ٢1٤ هزار فقره چک بـه ارزش بـیش از ٥٣ هزار میلیارد ریال برگشت داده شد

رییـس پلیـس مبارزه با موادمخدر ناجا از جلسـه مشـترک 
بـا وزارت بهداشـت و تصمیـم بـه تنظیـم پروتکلـی بـرای 
جمـع آوری معتـادان متجاهـر در ایـام شـیوع کرونـا خبـر 
داد.سـردار مسـعود زاهدیـان در گفـت وگـو با ایسـنا، درباره 
وضعیـت معتـادان متجاهـر و جمـع آوری آنـان اظهارکـرد: 
در همیـن رابطـه روز گذشـته جلسـه ای بـا مسـئوالن وزارت 
بهداشـت داشـتیم و بنـا شـد تـا پروتـکل مخصوصـی در 
ایـن رابطـه تنظیـم و بر اسـاس آن در شـرایط فعلـی مراکز 
ویـژه ای برای نگـه داری معتـادان متجاهر راه اندازی شـود.

در پـی اعـام آخریـن مصوبات سـتاد ملـی مقابله بـا کرونا، 
اتـاق اصنـاف ایـران اعـام کـرد کـه هیچ کـدام از اصنـاف تا 
23 فروردیـن اجـازه بازگشـایی واحـد صنفـی خـود را ندارد.

 روابـط عمومـی اتـاق اصنـاف ایـران اعـام کـرد: براسـاس 
آخرین مصوبات سـتاد ملی مقابله با کرونا و اعام ریاسـت 
جمهـوری مبنـی بر آغـاز فعالیـت واحدهای صنفـی کم خطر 
)بـه جـز اسـتان تهـران( از 23 فروردین، لیسـت مشـاغل و 
زمان فعالیت رسـته های صنفی مورد تأیید وزارت بهداشـت، 
درمان و آموزش پزشـکی در کارگروهی متشکل از نمایندگان 
وزارت بهداشت و وزارت صنعت، معدن و تجارت )صمت( در 
محـل اتـاق اصناف ایـران در حال تهیه اسـت. بدیهی اسـت 
بافاصلـه پـس از تأییـد نهایـی مسـئوالن ذیربـط در سـتاد 
ملـی مقابلـه بـا کرونا، لیسـت مذکـور از همین طریـق اعام 
و بـه اطـاع کلیـه فعـاالن صنفـی در سراسـر کشـور خواهـد 
رسـید.تمامی واحدهـای صنفـی در سراسـر کشـور تـا تاریخ 
23 فروردیـن مکلـف بـه رعایـت ضوابط و دسـتورالعمل های 
اباغـی در مصوبات پیشـین هسـتند؛ لذا هیـچ واحد صنفی 
خارج از عرف مصوبات گذشـته حق بازگشـایی محل کسـب 

و کار خـود را تـا آن موقـع ندارد.

رؤسـای  همـراه  بـه  مجلـس  رئیسـه  هیـات  اعضـای 
کمیسـیون های تخصصـی در جلسـه  صبح امروز ، یکشـنبه 
درآمـدی  وضعیـت  بـه  رسـیدگی  راه هـای  فروردیـن   17
را  ویـروس کرونـا  از شـیوع  متاثـر  و  آسـیب پذیر  اقشـار 
بررسـی کردنـد و هیئـت رییسـه تصمیـم گرفـت از روز سـه 
شـنبه، 19 فروردیـن مجلـس جلسـات علنـی بـه صـورت 
حضـوری و رسـمی داشـته باشـد.عبدالرضا مصـری نایـب 
رییـس مجلـس روز یکشـنبه در جمـع خبرنـگاران اظهـار 
کـرد: جلسـه هیـأت رئیسـه مجلـس شـورای اسـامی و 
رؤسـای کمیسـیون های تخصصی، صبح روز )یکشـنبه، 17 
فروردیـن مـاه( بـا موضوع رسـیدگی بـه وضعیـت درآمدی 
اقشـار آسـیب پذیر بـه واسـطه شـیوع ایـن ویـروس برگزار 
شـد. در ایـن جلسـه مقـرر شـد مجلـس از سـه شـنبه، 19 
فروردیـن جلسـات علنـی بـه صـورت حضـوری و رسـمی 
داشـته باشـد و کمیسـیون ها هم از فردا، دوشـنبه جلسات 
رسـمی خـود را دنبـال کنند.همچنیـن بـه گفتـه مصـری، 
موضـوع رای اعتمـاد بـه وزیـر پیشـنهادی جهاد کشـاورزی 
در دسـتور جلسـه علنی روز چهارشـنبه مجلس خواهد بود. 
نایـب رییس مجلس شـورای اسـامی همچنیـن از قطعی 
شـدن حضور وزرای بهداشـت و کشـور در جلسات علنی این 
هفتـه مجلـس بـرای ارائه گـزارش آخرین تحـوالت کرونا و 

بررسـی  شـرایط کشـور خبـر داد.

بانـک مرکـزی بـا تکذیـب تغییـر سـود بانکـی، اعـام کرد: 
ایـن بانـک برنامـه ای بـرای تغییـر در نرخ سـود سـپرده ها 
مجـازی  فضـای  در  هـای گذشـته  روز  از  ندارد.شـایعاتی 
دربـاره احتمـال کاهـش سـود بانکـی منتشـر شـده اسـت. 
ایـن شـایعه بـه پیشـنهاد یکـی از بانک هـای خصوصـی در 

ایـن خصـوص بـاز می گـردد.
روابـط عمومـی بانـک مرکـزی در واکنـش بـه ایـن شـایعه 
اعـام کـرد کـه ایـن بانـک برنامـه ای بـرای تغییـر در نـرخ 

سـود سـپرده ها نـدارد.

طرح پلیس برای جمع 
آوری معتادان متجاهر

فعالیت اصناف تا ۲3 
فروردین تعطیل است

مجلس سه شنبه جلسه 
علنی دارد

 تغییر در سود سپرده ها
 تکذیب شد
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 پیام
 میراث وزیست

حیات وحشخراسان رضوی

انتقال یوزهای پارک پردیسان به سمنانغربالگری یک میلیون و 81 1هزار نفر در خراسان رضوی

ـــر اســـتان  ـــال احم ـــت ه ـــل جمعی مدیرعام
خراســـان رضـــوی  گفـــت: از ابتـــدای اجـــرای 
طـــرح، طبـــق آخریـــن آمارگیـــری انجـــام 
ــزارو 828  ــون و 81 هـ ــک میلیـ ــده یـ شـ
ـــدند  ـــنجی ش ـــب س ـــری و ت ـــاه غربالگ ـــن م ـــان روز 1۴ فروردی ـــا پای ـــر ت  نف
بـــه گـــزارش روابـــط عمومـــی جمعیـــت هـــال احمـــر اســـتان خراســـان 
رضـــوی ؛ ســـید مجتبـــی احمـــدی مدیرعامـــل جمعیـــت هـــال احمـــر 
ـــطح  ـــال در س ـــگاه فع ـــت : در ٥٥ پای ـــار داش ـــوی اظه ـــان رض ـــتان خراس اس
ـــان  ـــان و داوطلب ـــران و جوان ـــت امدادگ ـــا فعالی ـــوی و ب ـــان رض ـــتان خراس اس
هـــال احمـــر، طـــرح ملـــی غربالگـــری در مبـــادی ورودی و خروجـــی در 
حـــال اجـــرا اســـت و فعالیـــت ایســـتگاه های امـــدادی هـــال احمـــر تـــا 
ـــت. ـــد داش ـــه خواه ـــتان ادام ـــتی در اس ـــی زیس ـــل آلودگ ـــع کام ـــان رف  پای
ـــون  ـــه تاکن ـــه اینک ـــا اشـــاره ب ـــر اســـتان ب ـــت هـــال احم ـــل جمعی ـــر عام مدی
۴12 هـــزار و 956 خـــودرو در محورهـــای مواصاتـــی اســـتان خراســـان رضـــوی 
ـــری  ـــن آمارگی ـــق آخری ـــرد: طب ـــان ک ـــدند، بی ـــری ش ـــنجی و غربالگ ـــب س ت

ـــزارو  ـــون و 81 ه ـــک میلی ـــاه ی ـــن م ـــان روز 1۴  فروردی ـــا پای ـــام شـــده ت انج
828 نفـــر غربالگـــری و تـــب ســـنجی شـــدند کـــه از ایـــن تعـــداد 1889            
ـــه  ـــودن ب ـــکوک ب ـــل مش ـــه دلی ـــر ب ـــداد 717 نف ـــوده و تع ـــب ب ـــر دارای ت نف
 ویـــروس کرونـــا بـــه مراکـــز درمانـــی و بهداشـــتی اســـتان ارجـــاع داده شـــده اند.
 احمـــدی ادامـــه داد: بـــا کمـــک هـــای مـــردم نـــوع دوســـت و 
داوطلبـــان خیـــر هـــال احمـــر خراســـان رضـــوی اقـــام بهداشـــتی 
از قبیـــل ،17۴ هـــزار 55۴ عـــدد ماســـک ، 23 هـــزارو ۴۴1 جفـــت 
دســـتکش ، 1773 تیـــوپ ژل ضدعفونـــی و ١٨ هـــزارو 816 بطـــری 
 مایـــع ضدعفونـــی و ١٢ هـــزارو 376 لیتـــر مـــاده شـــوینده توزیـــع شـــد .
مدیرعامـــل جمعیـــت هـــال احمـــر اســـتان خراســـان رضـــوی  گفـــت : طبـــق 
ـــر  ـــال احم ـــت ه ـــان ماموری ـــر پای ـــال احم ـــت ه ـــرکل جمعی ـــتور دبی دس
ـــهرها در  ـــی ش ـــادی ورودی و خروج ـــی در مب ـــری و بازرس ـــرح غربالگ در ط
کشـــور عصـــر روز دوازدهـــم فروردیـــن مـــاه اعـــام شـــد کـــه البتـــه در اســـتان 
ـــی  ـــا هماهنگ ـــاز و ب ـــود نی ـــان وج ـــا زم ـــا ت ـــن پایگاه ه ـــوی ای ـــان رض خراس

ـــت . ـــر اس ـــتانداری دای اس

مدیـــرکل دفتـــر حفاظـــت و مدیریـــت 
حفاظـــت  ســـازمان  وحـــش  حیـــات 
ـــارک  ـــای پ ـــال یوزه ـــت از انتق ـــط زیس محی
پردیســـان بـــه اســـتان ســـمنان خبـــر داد.
ـــدام  ـــن اق ـــه ای ـــان اینک ـــا بی ـــی ب ـــن منتظم ـــهاب الدی ـــنا، ش ـــزارش ایس ـــه گ ب
ـــات  ـــن حیوان ـــدن ای ـــرد: مان ـــار ک ـــت، اظه ـــی اس ـــا کارشناس ـــدام کام ـــک اق ی
ـــت  ـــی اس ـــر کارشناس ـــری غی ـــان، ام ـــتگاه خودش ـــارج از زیس ـــران و خ در ته
ــن  ــی ایـ ــرای جابجایـ ــان. بـ ــی خودشـ ــتگاه اصلـ ــه زیسـ ــت بـ ــه بازگشـ نـ
حیوانـــات تیـــم کارشناســـی از مـــدت هـــا قبـــل مطالعـــات را انجـــام داده و 
ـــان  ـــا بی ـــه ب ـــت.وی در ادام ـــوده اس ـــا ب ـــرای آن ه ـــل ب ـــن راه ح ـــال بهتری انتق
ـــه  ـــه اســـت، گفـــت: همـــه مطالعـــات و برنام ـــان نیافت ـــر پای ـــروژه تکثی اینکـــه پ
ـــل اجـــرا اســـت. ـــه در زیســـتگاه طبیعـــی خودشـــان قاب ـــن گون ـــر ای هـــای تکثی
مدیـــرکل دفتـــر حفاظـــت و مدیریـــت حیـــات وحـــش ســـازمان حفاظـــت 
ــازمان  ــر کل سـ ــا مدیـ ــای الزم بـ ــی هـ ــت: هماهنگـ ــت  گفـ ــط زیسـ محیـ
ـــی اســـت.بر  ـــا قانون ـــن کار کام ـــده و ای ـــام ش ـــران انج ـــتان ته دامپزشـــکی اس

ـــط زیســـت،  ـــت محی ـــازمان حفاظ ـــانی س ـــاع رس ـــگاه اط ـــزارش پای ـــاس گ اس
ـــس  ـــت: باک ـــه گف ـــن گون ـــال ای ـــوه انتق ـــرایط و نح ـــوص ش ـــی در خص منتظم
ـــا  ـــس ه ـــن باک ـــا از بهتری ـــه ه ـــن گون ـــال ای ـــرای انتق ـــده ب ـــه ش ـــای تعبی ه
ـــرای  ـــا ب ـــر  م ـــرف دیگ ـــت، از ط ـــانان اس ـــه س ـــل گرب ـــوص حم ـــوده و مخص ب
ـــم  ـــرار مـــی دهی ـــورد ســـنجش ق ـــدا، مقصـــد و مســـیر را م ـــال، شـــرایط مب انتق
ـــت  ـــر موفقی ـــروز و اگ ـــود ام ـــام ش ـــتی انج ـــه درس ـــی ب ـــد بیهوش ـــر رون و اگ
ـــی  ـــری جابجای ـــب دیگ ـــت مناس ـــرایط در فرص ـــه ش ـــه ب ـــا توج ـــود ب ـــز نب آمی
ـــت و  ـــر حفاظ ـــرکل دفت ـــی مدی ـــنا در حال ـــزارش ایس ـــه گ ـــی گیرد.ب ـــورت م ص
مدیریـــت حیـــات وحـــش ســـازمان حفاظـــت محیـــط زیســـت از دریافـــت 
ـــارک  ـــای پ ـــال یوزه ـــرای انتق ـــای الزم  از مراجـــع ذیصـــاح ب ـــی مجـــوز ه تمام
ـــن  ـــال ای ـــا انتق ـــان ب ـــروز همزم ـــه ام ـــرداده اســـت ک ـــه ســـمنان خب پردیســـان ب
ـــازمان  ـــی س ـــت طبیع ـــط زیس ـــاون محی ـــری - مع ـــرث کانت ـــا کیوم ـــه ه گون
ـــر کل اداره  ـــی -مدی ـــه واعظ ـــرای  - ب ـــه ای ب ـــت نام ـــط زیس ـــت محی حفاظ
ـــوز  ـــدور  مج ـــتار ص ـــرده و خواس ـــال ک ـــران - ارس ـــتان ته ـــکی اس کل دامپزش

ـــت. ـــده اس ـــمنان ش ـــه س ـــا ب ـــن یوزه ـــل ای ـــرای حم ـــتی ب بهداش

باران  تاالب های خوزستان را احیا کرد
مدیر کل حفاظت محیط زیست خوزستان شرایط تاالبهای خوزستان را مطلوب دانست و گفت:بارندگی واعمال مدیریت باعث 

آبگیری و احیای بخش زیادی از تاالبهای این استان شد.

رنا
 ای

س:
عک

توجـه  بـا  اسامشـهر گفـت:  زیسـت  اداره محیـط  رییـس 
پسـماندهای  تخلیـه  بـر  مبنـی  دریافـت گزارش هایـی  بـه 
بیمارسـتانی در اطراف شـهرها و به منظور برخورد با متخلفان 
ایـن حـوزه، گشـت شـبانه بـه صـورت مشـترک بـا همـکاری 
محیط زیسـت شهرسـتان ری در محورهـای مواصاتی انجام 

شـود. می 
 الهـه بیگـی هـدف از این گشـت ها را برخـورد قانونی و جدی 
بـا متخلفـان و تخلیـه کننـدگان پسـماندهای بیمارسـتانی 
عنـوان کـرد و گفـت: در شـرایط کنونی که کلیه پسـماندها می 
توانـد خـط ابتـا به ویـروس کرونا را داشـته باشـد، درصورت 
مشـاهده و یـا گـزارش به محیط زیسـت در ایـن خصوص، با 
متخلفـان برخـورد قانونـی و شـدید خواهد شـد.وی گفت: در 
چنـد روز گذشـته، پنـج واحـد غیرمجاز تفکیک پسـماندهای 
عـادی بـه اسـتناد مـاده ٧ قانـون مدیریـت پسـماندها در 
بخـش چهاردانگـه ایـن شهرسـتان جمـع آوری و بطـور کامل 
و  مشـکات  از  یکـی  اینکـه  بیـان  بـا  شـد.وی  پاکسـازی 
معضـات محیـط زیسـتی شهرسـتان وجـود واحدهـای غیر 
مجـاز جمـع آوری و تفکیـک ضایعات و پسـماند بوده اسـت  
کـه بـا فعالیت غیـر اصولی خود انـواع آالیندگـی های محیط 
زیسـتی بـه ویـژه آلودگـی هـوا و خـاک را موجـب شـده اند، 
تصریـح کـرد: ایـن واحدهـا دارای شـکوائیه هایـی از سـوی 
مـردم بـه ایـن اداره نیز بـوده اند کـه با پیگیری هـای قانونی 
و حقوقـی مرتبـط این اداره علیه مسـئوالن مربوطـه درنهایت 
تعطیـل و جمـع آوری شـدند. بیگی همچنین به دسـتگیری 
یـک شـکارچی غیرمجـاز در گشـت و پایش مامـوران اجرایی 
اشـاره کـرد و گفـت: علـی رغـم اینکـه شهرسـتان اسامشـهر 
فاقـد مناطـق چهارگانـه تحـت حفاظـت سـازمان حفاظـت 
محیـط زیسـت اسـت امـا مامـوران اجرایـی ایـن اداره حین 
گشـت و پایش حوزه اسـتحفاظی شهرسـتان یک شـکارچی 
غیرمجـاز را بـه همـراه یـک قبضه اسـلحه و ١٣ قطعـه پرنده 
شـکار شـده شـامل گنجشـک ، قمـری و کبوتـر دسـتگیر و 
فـرد متخلـف جهـت سـیر مراحـل قانونی بـه مرجـع قضایی 

معرفی شـد.

سوژه
برخورد 

محیط زیست با 
تخلیه پسماندهای بیمارستانی

روزهای کرونایی و توفیق اجباری تفکیک زباله در منزل

 تفکیک زباله از اصول اولیه مدیریت پسماند در هر مدل اجتماعی و اقتصادی جامعه انسانی است. 

ایــن روزهــا کــه کرونــا همــه مــا را 
ــواده  ــای خان ــرده و اعض ــین ک خانه نش
در  مشــارکت  بــرای  کافــی  وقــت 
یــا  و  یافته انــد  خانــه داری  فعالیــت 
ــن  ــرار از ای ــرای ف ــه ای ب ــتکم بهان دس
توفیــق » کرونــادادی » ندارنــد ، شــاید 
بهتریــن فرصــت بــرای جــدی گرفتــن و 
فرهنگ ســازی تفکیــک زبالــه از منــزل و 
در بیــرون منــزل باشــد ، معضلــی کــه تا 
پیــش از ایــن در بســیاری از خانواده هــا 
ــر در  ــطح کان ت ــرف و در س ــد ح در ح

ــد. ــی مان ــعار باق ــد ش ح

ویــروس کرونــا کــه برخــی بــا آن را 
شــوم و برخــی دیگــر درســی بــرای 
جامعــه بشــری مــی داننــد ، تــا اینجــای 
کار و در کمتــر از ۴5 روز خیلــی از نظــم 
ــردی و  ــار ف ــه در رفت ــابق را چ ــای س ه
ــر داد  ــی تغیی چــه در تعامــات اجتماع
و بخشــی از ایــن تغییــرات هــم آنچنــان 
بــود کــه  باورنکردنــی  و  غیرمنتظــره 
تبدیــل بــه لطیفــه و جــوک شــد ، ولــی 
ــی  ــوان از فرصت ــی ت ــه م ــن زاوی از همی
ــگان  ــار هم ــاری در اختی ــن بیم ــه ای ک
قــرار داده بــرای تغییــرات ماندگارتــر 

ــت. ــره گرف به
ــی از  ــینی ناش ــه نش ــل خان ــرای تحم ب
کرونــا نیــز تاکنــون راهکارهــای متعددی 

از جملــه نزدیکــی بــه خانــواده تــا بــازی 
غذاهــای خوشــمزه  و  ســنتی  هــای 
بومــی و محلی پیشــنهاد شــده اســت تا 
شــاهد گــذر زودتــر ایــن لحظات باشــیم 
، امــا گذشــته از خطــرات جانــی کــه 
نمــی تــوان آن را کوچــک و بــی اهمیــت 
دانســت، بســیاری از کارشناســان معتقد 
هســتند ویــروس کرونــا درس هــا و 
ــوزه  ــز در ح ــی را نی ــای خوب ــت ه فرص
و  پیرامــون  شــناخت  خودشناســی، 
بیــش از همــه مدیریــت زندگــی بــه مــا 
داده اســت. شــاید ایــن دور همنشــینی 
شــبانه روزی و اجبــاری خانــواده هــا 
ــی  ــت خوب ــزی فرص ــر چی ــش از ه بی
بــرای کنتــرل و مدیریــت بــزرگ تریــن 

بــای بشــری یعنــی تولیــد زباله باشــد، 
معضلــی کــه بیــش از ویــروس گــذرای 
ــد  ــان را تهدی ــران و جه ــردم ای ــا م کرون

مــی کنــد.  
کرونــا باخــره رفتنــی اســت ، یــا دارو و 
واکنســی برایــش یافــت مــی شــود و در 
حــد یــک بیمــاری ماننــد ســرماخوردگی 
ــگاه  ــزول جای ــزا ن ــت آنفلوان ــا در نهای ی
ــش  ــه پی ــن ک ــا ای ــد و ی ــی کن ــدا م پی
ــود و  ــی ش ــق م ــگوها محق ــی پیش بین
ــه کــه ناگهــان  ایــن بیمــاری همــان گون
سررســید ، یکبــاره هــم از جهــان محــو 
ــد ، درس  ــی مان ــه م ــود. آنچ ــی ش م
هایــی اســت کــه از ایــن وضعیــت مــی 
گیریــم .یکــی از آن درس هــا مــی 
ــه  ــک زبال ــن تفکی ــدی گرفت ــد ج توان
ــد ؛  ــهرمان باش ــه و ش ــزل ، محل در من
ــه  ــه بشــری از جمل ــه جامع ــی ک معضل
ایــران و بویــژه اســتان هــای شــمالی را 
ــج  ــون رن ــش تاکن ــه پی ــن ده از چندی
ــر  ــک تغیی ــه ی ــی ک ــد، در حال ــی ده م
رفتــار کوچــک در تــک تــک شــهروندان 
بــرای تفکیــک زبالــه مــی توانــد بیــش 
از 50 درصــد ایــن مشــکل را حــل کنــد.

ــن  ــان در همی ــه اطرافم ــی ب ــر نگاه اگ
یــک ماهــه اخیــر انداختــه باشــیم ، 
ــه  ــد زبال ــه تولی ــویم ک ــی ش ــه م متوج
در خانه امــان چندیــن برابــر قبــل شــده 
اســت. شــاید شــما هــم در ایــن روزهــا 
ــید  ــده باش ــه ش ــه مواج ــن صحن ــا ای ب
ــایه  ــروب در و همس ــه غ ــروب ب ــه غ ک
ــه و  ــر از زبال ــای پ ــه ه ــا کیس ــما ب ش
ماســک بــر چهــره از خانــه بیــرون مــی 
ــار  ــا را روی تنلب ــه ه ــه زبال ــد و هم آین
ــه  ــی زبال ــا حت ــن روزه ــد. ای ــی کنن م

گردهــا هــم کمتــر دیــده مــی شــوند و 
ــه صــورت  ــا ب ــه ه ــه زبال در نتیجــه هم
ــی  ــل م ــده و منتق ــته ش ــم انباش دره
ــتانی  ــرای اس ــه ب ــت زبال ــود. مدیری ش
ماننــد مازنــدران بــا توجــه بــه موقعیــت 
پذیــری  آســیب  یعنــی  جغرافیایــی 
ــل  ــک معض ــت ی ــط زیس ــاالی محی ب
ــه  تمــام عیــار اســت. در ایــن اســتان ب
ــن  ــزار ت ــه ه ــه س ــن روزان ــور میانگی ط
ــی  ــه های ــود، زبال ــی ش ــد م ــه تولی زبال
کــه بــه دلیــل عــدم تفکیــک تمــام آن 

ــود.  ــی ش ــه م ــت تخلی در طبیع
البتــه موضــوع مدیریــت پســماند و 
زبالــه کشــور بــه اســتان مازنــدران ختــم 
ــت  ــه واســطه طبیع ــا ب ــود، ام ــی ش نم
ایــن  پذیــری  و گردشــگر  حســاس 
اهمیــت  از  زبالــه  ، موضــوع  اســتان 

ــده ای برخــوردار اســت کــه حتــی  فزاین
ــای  ــال ه ــوع را در س ــن موض ــع ای رف
اخیــر بــه یکــی از دغدغه هــای مدیریت 
کان کشــور تبدیــل کــرده اســت ، امــا بــا 
همــه مشــکاتی کــه در حــوزه زبالــه 
همــواره  دارد،  وجــود  اســتان  ایــن 
کارشناســان و مســئوالن محیــط زیســت 
بهتریــن  را  مبــدا  از  زبالــه  تفکیــک 
راهــکار بــرای مدیریــت پســماند عنــوان 
کردنــد کــه بخــش قابــل توجهــی از آن 
از مشــکات فرهنگــی تفکــی زبالــه رنــج 
مــی بــرد. شــاید خانــه نشــینی کرونایی 
فرصــت خوبــی بــرای فرهنــگ ســازی و 
ــه  ــه ب ــک زبال ــل تفکی ــری و تبدی یادگی
ــای  ــد و اعض ــره باش ــادت روزم ــک ع ی
خانــواده را در جــدی گرفتــن مســئله 

ــد.  ــب کن ــک ترغی تفکی

اداره کل حفاظت محیط زیسـت اسـتان 
بوشـهر علیـه یکـی از شـرکتهای نفتـی 
اسـتان بـه دلیـل ورود فاضـاب نفتـی 
شـکایت  قضایـی  محاکـم  در  دریـا  بـه 

کـرده اسـت.
حفاظـت  کل  مدیـر  نـژاد،  قلـی  فرهـاد 
در  بوشـهر  اسـتان  زیسـت  محیـط 
گونـه  هـر  ورود  خصـوص گفـت:  ایـن 
از فاضابهـای شـهری و  اعـم  فاضـاب 
صنعتـی بـه دریـا، تاالبهـا و رودخانـه ها 
بـدون تصفیـه ممنـوع اسـت و موجـب 
آلودگـی محیـط زیسـت و خسـارت بـه 

مـی گـردد. آبزیـان  و  اکوسیسـتم 
واحدهـای  علیـه  شـکایت  افـزود:  وی 
الزم  هـای  اخطاریـه  از  پـس  صنعتـی 
کـه  صورتـی  در  و  گیـرد  مـی  صـورت 
مالکان و مسـئوالن شـرکتها و واحدهای 
تصفیـه  راسـتای  در  اقدامـی  صنعتـی 
سـازمان  نیاوردنـد،  عمـل  بـه  فاضابهـا 
وفـق  ناگزیـر  زیسـت  محیـط  حفاظـت 
قوانیـن و مقـررات موضـوع را از طریـق 
محاکـم قضایـی پیگیـری خواهـد نمود 
و شـکایت اخیـر علیه یکی از شـرکتهای 
نفتـی منطقـه بـه دلیـل تخلیـه فاضاب 

گرفتـه  صـورت  فـراوان  بارآلودگـی  بـا 
اسـت.

کل  اداره  عمومـی  روابـط  گـزارش  بـه 
حفاظـت محیط زیسـت اسـتان بوشـهر، 
سـازمان  مقـررات،  و  قوانیـن  وفـق 

مسـئول  زیسـت  محیـط  حفاظـت 
آالینـده  صنایـع  و  واحدهـا  شناسـایی 
بـوده و مسـئوالن و مالـکان صنایـع نیـز 
جلوگیـری  و  آلودگـی  رفـع  بـه  مکلـف 

هسـتند. زیسـت  محیـط  ازآلودگـی 

شکایت محیط زیست بوشهر از 
یک شرکت نفتی

وام 1۲ درصدی کرونا 
بدهکارتر مان می کند

رییــس انجمــن دفاتــر مســافرت هوایــی و جهانگــردی ایــران بــا اعــام ایــن 
ــارد  ــزار میلی ــک ه ــدود ی ــن 99 ح ــفند 98 و فروردی ــای اس ــاه ه ــه در م ک
ــت:  ــت، گف ــده اس ــارت وارد ش ــافرتی خس ــای مس ــس ه ــه آژان ــان ب توم
تســهیات و بســته حمایتــی کــه بــرای خــروج گردشــگری از بحــران کرونــا 
ــود و آن را  ــی ش ــت م ــن صنع ــان ای ــای ج ــدا ب ــد، بع ــه ان ــر گرفت درنظ
بدهکارتــر مــی کند.حرمــت هللا رفیعــی بــا بــه جلســه وزارت میــراث فرهنگــی، 
گردشــگری و صنایــع دســتی بــا معــاون اول رییــس جمهــور و رییــس کل 
بانــک مرکــزی اشــاره کــرد و دربــاره درخواســت اختصــاص 38 هــزار میلیــاد 
ریــال بــه صنعــت گردشــگری از ســهم 75 هــزار میلیــارد تومانــی کــه دولــت 
ــه کســب و کارهــا از محــل  ــران خســارت هــای وارد شــده ب ــه منظــور جب ب
ــا  ــرد: یقین ــار ک ــت، اظه ــده اس ــه ش ــر گرفت ــا، درنظ ــروس کرون ــیوع وی ش
مبلــغ تســهیات درنظــر گرفتــه شــده متناســب بــا زیانــی کــه بــه صنعــت 
ــه  ــر گرفت ــرای آن درنظ ــی ب ــغ کم ــت و مبل ــده،  نیس ــگری وارد ش گردش
ــرای صنعــت گردشــگری بســیار ســخت  شــده اســت.او گفــت: ســال 98 ب
بــود، همــه مــا بــه تعطیــات نــوروز 99 چشــم دوختــه بودیــم کــه ایــن بــار، 

ــرآب کــرد. ــا، آن را نقــش ب ویــروس کرون

ته
نک

مدیـرکل محیط زیسـت مازنـدران در این باره به خبرنـگار ایرنا 
گفـت: با وجـود اینکه خانه نشـینی ممکن اسـت بـا افزایش 
مصـرف و تولیـد زباله همراه باشـد، می تواند تفکیـک زباله را 
بـه عنوان یک الگـوی رفتاری در خانه تمرین کرد. حسـینعلی 
ابراهیمـی کارنامی افزود : تفکیک زبالـه بیش از رفتار فیزیکی 
یـک الگـوی فرهنگـی اسـت کـه نیـاز بـه زمـان بـرای تبدیل 
شـدن بـه عـادت دارد کـه بـه نظـر مـن خانه نشـینی طوالنی 
مـدت کرونایی فرصت خوبـی برای نهادینه کـردن این الگوی 
فرهنگـی- رفتـاری اسـت. وی با اشـاره به اینکه مشـکالت در 
حـوزه مدیریـت پسـماند مازنـدران جـدی و پر دغدغه اسـت، 
ادامـه داد : شـاید دیگـر بایـد چشـم امیـد را به عملکـر مردم 
دوخـت و انتظـار حل شـدن زود هنـگام مدیریت پسـماند را 
در سـاختارهای رسـمی و سـنگین اداری نداشـت. وی افـزود 
: مشـکالت حـوزه ویـروس کرونـا ماننـد تمامـی رویدادهای 
تاریخـی زودگـذر اسـت ، اما تبعـات زباله آثار مخـرب طوالنی 

مـدت دارد کـه ممکن اسـت چندیـن نسـل را تهدید کند.  

موزهمیراث

از موزه های خصوصی حمایت کنیدراز پنهان مومیایی 3 هزار ساله
کارشناسـان درجریـان عملیات 
مومیایـی  یـک  از  محافظـت 
باسـتان  مصـر  سـاله  هـزار   3
پـرت  شـهر  اصلـی  مـوزه  در 
اسـکاتلند، بـه نقاشـی های جالبـی در تابـوت آن دسـت 

یافتنـد.
ایـن  گذشـته،  سـال  یک صـد  طـول  در  اولیـن  بـرای 
مومیایـی از تابـوت بیـرون کشـیده شـد تا به طـور کامل 

مـورد آزمایـش و ارزیابـی قـرار گیـرد.
قسـمت زیـر تابـوت، محیطی غنی از نظر پزشـکی اسـت 
کـه جنبـه ای از خـاک، گیاهـان و حشـرات را نشـان می 
خصـوص  ایـن  در  گزارشـی  در  آرت دیلـی  دهد.نشـریه 

نوشـت: کارشناسـان این مـوزه اطمینان دارند که بررسـی 
بـه کار رفتـه در مومیایـی و صمـغ مـورد  علمـی مـواد 
اسـتفاده برای باندپیچی کردن جسـد، جزئیات بیشتری 
را در مـورد ایـن مومیایـی و مکانـی کـه در آن نگهـداری 
شـده اسـت، فـاش مـی کنـد. بـرای مصریـان باسـتان، 
ایـن  اگرچـه  بـود.  اهمیـت  بسـیار حائـز  حفـظ جسـد 
مومیایـی و تابـوت آن درطول قرن ها به دسـت سـارقان 
قبـور و بـه دلیـل سـیاب، آسـیب هـای بسـیاری دیـده 
انـد، هنـوز تـا حد زیادی سـالم مانـده اند و بـه مراقبت و 
عملیـات محافظـت از رنـگ ها نیـاز دارند تا بتـوان آنها را 
بـرای سـال هـای بیشـتری حفظ کـرد و امـکان بازدید از 

رنـگ آمیـزی هـای زیبـا روی تابـوت را فراهـم آورد.

از  ایـــران  ایکـــوم  رییـــس 
فرهنگـــی  میـــراث  وزیـــر 
ـــت  ـــرای حمای ـــا ب ـــت ت خواس
خصوصـــی  موزه هـــای  از 
در  تعویـــق  یـــا  بخشـــودگی  دســـتور  و کوچـــک، 
پرداخت هـــای ایـــن موزه هـــا را صـــادر و صندوقـــی 
ایجـــاد شـــود تـــا بتـــوان از ایـــن موزه هـــا در بحـــران 
ــت  ــتین درخواسـ ــد از نخسـ ــت کرد.بعـ ــا حمایـ کرونـ
ــوم(  ــران )ایکـ ــای ایـ ــی موزه هـ ــه ملـ ــس کمیتـ رییـ
از وزیـــر میـــراث فرهنگـــی در یازدهـــم اســـفند ســـال 
گذشـــته و بـــرای تعطیلـــی موقـــت مـــوزه هـــای زیـــر 
ـــا و اســـتفاده  نظـــر ایـــن وزارتخانـــه در زمـــان شـــیوع کرون

بهتـــر از ایـــن تعطیلـــی بـــه منظـــور بازنگـــری کیفـــی 
ـــی در  ـــط طباطبای ـــد محی ـــوزه ای، ســـید احم ـــای م فضاه
ـــی در  ـــراث فرهنگ ـــر می ـــن درخواســـت خـــود از وزی دومی
ـــای خصوصـــی  ـــوزه ه ـــان، خواســـت از م ـــدت زم ـــن م ای

حمایـــت کنـــد.
ــا  ــو بـ ــی در گفت وگـ ــط طباطبایـ ــد محیـ ــید احمـ سـ
ـــا  ـــا در دنی ـــی کرون ـــیوع اپیدم ـــه ش ـــاره ب ـــا اش ـــنا، ب ایس
و تعطیلـــی موزه هـــا و مراکـــز دیدنـــی و تاریخـــی 
می گویـــد: در ایـــن شـــرایط نیـــاز اســـت تـــا بـــه 
ــا بعـــد از  موزه هـــای کوچـــک و خصوصـــی کـــه قطعـ
قطـــع زنجیـــره کرونـــا و بهبـــود وضعیـــت کشـــور بـــا 
ــم. ــوند، کمـــک کنیـ ــه می شـ ــی مواجـ ــکات مالـ مشـ

رنا
 ای

س:
عک

گزارش



پیام ما در سال گذشته از 
افزایش ۴6۴ کیلومتری وسعت 

دریاچه ارومیه خبر داد.

یعنی بهبود بعدپنج سال بره این قیمتا 
رو ببینه شوکه نمیشه؟!ماکه دسِت ارادی 

داریم،هزاربارمیزنیم تو سرمون با این 
قیمتا!!اینکه دسِت بی قرار داره!!

پایتخت

دیالوگسال گشت

رسانه در آینه تصویر
شماره آخر مجله تجارت در سال گذشته منتشر شد

 کارگردان و فیلمنامه: پیمان قاسم خانی
خاصه:گروهی ضد انقابی به ریاست دکتر مدنی 
و زیر نظر دونالد ترامپ ماموریتی به فربد در ایران 

به عنوان گروه فیلمبرداری به ایران بفرستدو ....

فیلم خوب، بد، جلف ۲

کارگردان و فیلمنامه: مهدی فرد قادری
خاصه:فیلم قصه ای زنانه دارد و در یک شب 

عروسی و روز بعد از آن روایت می شود که داماد 
مراسم را ترک کرده است. در این بین؛ عروس ، 

مادر داماد ، خواهر داماد و معشوقه داماد با یکدیگر دچار چالش می شوند

فیلم بی وزنی

عنوان فرعی: یک برنامه بدون شرمساری 
برای رسیدن به اهداف

نویسنده: ریچل هالیس
ترجمه: هدیه جامعی

شرمنده نباش دختر

میشه انقدر با خوشحالی 
،از بدبختی مردم حرف نزنی مرتضی ...؟!

فیلم: ابد و یک روز

فیلمفیلمکتاب دیالوگ

ی زاده
ت نوشیروان کیهان

تقویم /  سای

تیمورتاش در ماموریت محرمانه 
و حساس - چگونگی ایجاد 

نیروی دریایی نوین ایران
رضاشـاه پهلـوی در اپریـل 1928 )فروردیـن 
1307( و در جریـان نوسـازی ارتش و تقویت 
بنیـه نظامـی ایـران، تصمیـم بـه ایجـاد یـك 
ولـی  وطـن گرفـت،  بـرای  دریایـی  نیـروی 
از انگلیسـی هـا بیـم داشـت كـه كار شـكنی 

. كنند
بـه نوشـته مورخـان تحـوالت جنـگ جهانـی 
دوم، وی در اجـرای ایـن تصمیـم خـود، در 
آن مـاه در جسـتجوی فـردی مطمئـن بـرای 
اعـزام بـه اروپـا و تماس بـا موسـولینی رهبر 
بـه  بـود. در آن زمـان، رضاشـاه جـز  ایتالیـا 
خـود  دربـار  وزیـر  تیمورتـاش  عبدالحسـین 
بـه رجـل دیگـری اعتمـاد نكـرد. تیمورتـاش 
ظاهـرا بـه نام دیـدار دوسـتانه و حسـن نّیت 
از اروپـا، بـه ایـن قـاره رفـت و ]بـرای آنکـه 
در  زدن  پرسـه  از  پـس  نکنـد[  توجـه  جلـب 

نظـر خـود  وارد رم، شـهر مـورد  چنـد كشـور 
موسـولینی  بـرای  را  رضاشـاه  نیـات  و  شـد 
تشـریح كـرد و رهبـر ایتالیا كه آماده شـنیدن 
سـلطه  برابـر  در  ایسـتادگی  نظیـر  تصمیمـی 
دیرپـای انگلسـتان بـر منطقـه خلیـج فـارس 
بـود قبـول كرد كه شـماری از افسـران نیروی 
زمینـی ایـران را در ظاهـر بـه عنـوان آمـوزش 
فنـون تـازه »رزم پیـاده« بپذیـرد، و در ایتالیا 
بـه طـور محرمانـه بـه آنـان آمـوزش دریایـی 
دهـد. بعـاوه، چنـد کشـتی جنگـی بـه ایران 

بفروشـد.
در  وطـن  بـه  تیمورتـاش  بازگشـت  از  پـس 
سـپتامبر 1928، طـرح محرمانه بـه تدریج به 
اجـرا درآمـد. افسـران نیـروی زمینـی اعزامی 
بـه ایتالیـا آمـوزش دریایـی دیدنـد. پـس از 
تکمیـل دوره آموزشـی، موسـولینی چنـد نـاو 
جنگـی بـه ایـران فروخـت و ایـن ناوهـا را به 
دسـت آن افسـران سـپرد كه از طریـق دماغه 
امیـد نیـک )جنـوب آفریقـا( به ایـران آمدند 
و بـه یكـه تازی انگلیسـی ها در آبهـای ایران 

در خلیـج فـارس پایـان دادنـد. در آن زمـان، 
آبـراه سـوئز در کنتـرل انگلیسـی ها بـود و به 
همیـن سـبب، کشـتی هـای خریداری شـده 
راه دور و دراز جنـوب آفریقـارا انتخـاب کـرده 
بودنـد. همیـن كشـتی هـا بودند كه انگلیسـی 
هـا را از چنـد جزیـره ایرانـی در خلیـج فارس 
بیـرون كردنـد و چنـد پایگاهشـان از جملـه 
»باسـعیدو« را بسـتند. ولـی در جریان توطئه 
اشـغال نظامی ایران، در آگوسـت و سـپتامبر 
انگلیسـی  19۴1 )شـهریور 1320( بـه دسـت 
یـا  و  منهـدم  افسرانشـان  بـا  و  افتادنـد  هـا 
)شـایعه  اسـت  شـده  شـدند.گفته  مصـادره 
محرمانـه  ماموریـت  ایـن  اثباتـا( كـه  نـه،  و 
تیمورتاش پس از رنجش او از رضاشـاه، درز 
پیـدا كـرده بـود و انگلیسـی هـا بـه جزئیـات 

آن پـی بـرده بودنـد و ....
عكـس زیـر، موسـولینی و تیمورتـاش را در 
دهـد كـه  مـی  نشـان   1928 سـال  ماقـات 
وانمـود شـده  تشـریفاتی  و  عـادی  دیـداری 

. د بو

کارگردان: کامبیز صفاری
خاصه:دختر مهاجری که همسر 

ایرانی خود را در تصادف اتومبیلی 
در کشور آلمان از دست داده است، برای مدیریت میراث خود از 
همسرش به کشورش باز می گردد اما درک اینکه شوهر او فرزند 

دیگری از همسر سابقش داشته است و او از این ماجرا بی 
اطاع بوده است ، اوضاع او را پیچیده تر می کند.

فیلم سوم آذر شهر

فیلم

وز
یر

 د
ما

م 
پیا

کتاب 

قسمت هایی از کتاب :
مـرد غریبـه تـوپ را که به زمیـن افتاده بود و داشـت ِقل 
می خـورد، برداشـت و بـه سـمت مـا آمـد، بعـد درحالـی 
کـه لبخنـدی بـه صورت داشـت، بـا صدایی واضح و رسـا 
گفـت: “مـن بـرای چـک کـردن هواکـش رختکن اسـتخر 
آمـده ام، ولـی چهارپایـه ام را فراموش کرده ام کـه بیاورم. 
می شـود یکـی از شـما بیایـد بـه مـن کمـک کنـد و بـرود 
روی دوشـم و فقـط یـک پیـچ را کـه بایـد محکـم شـود، 

بـا پیچ گوشـتی بپیچانـد؟”
چنیـن  بـا  اگـر  ابتدایـی  دوره ی  بچه هـای  روزهـا  ایـن 
وضعیتـی روبـه رو شـوند، حسـابی حواس شـان را جمـع 
امنـی  لزومـا جـای کامـا  می کننـد. حتـی مدرسـه هـم 
را می دانسـتیم،  ایـن  زمـان  آن  مـا  اگـر  نیسـت. شـاید 
یـا  جلوگیـری کنیـم،  اتفـاق  آن  وقـوع  از  می توانسـتیم 
شـاید بهتـر بـود بـه ما یـاد می دادند کـه اگر ناشناسـی با 
شـما صحبـت کـرد و درخواسـتی داشـت بایـد بـا صـدای 
امـا آن زمـان در آن  بلنـد فریـاد بکشـید و فـرار کنیـد، 
ایـن  می دادنـد  مـا  بـه  کـه  هشـداری  تنهـا  شهرسـتان 
بـود کـه اگـر کسـی را نمی شناسـید بـه شـما آدامـس و 
یـا آب نبـات داد و یـا گفـت کـه پـدر و مادرتـان مریـض 
هسـتند و بـا مـن بیاییـد، بـه هیـچ وجـه سـوار ماشـین 

نشـوید. آدم  آن 
چشـم هایی  چه جـور  می کنیـد  فکـر  حریـص  چشـم های 
هسـتند؟ از وقتـی کوچـک بـودم همیشـه مامانـم بـه من 
می گفـت کـه چشـم هایم آن طـور هسـتند. هـم مـن و هم 
ولـی  داریـم،  چشـم بادامی  پلک هـای  دو  هـر  خواهـرم 

مامانـم فقـط بـه مـن ایـن حـرف را می زد.
و  می رفتیـم  راه  خیابـان  در  مـادرم  همـراه  وقتـی 
هم کاسـی ام را کـه بسـتنی در دسـت داشـت می دیـدم، 
بـودم، ولـی  برایـش دسـت تـکان داده  اینکـه فقـط  بـا 
می گفـت:  مـن  بـه  سـرزنش آمیزی  لحـن  بـا  مامانـم 
“این قـدر بـه چیـزی کـه بقیـه دارنـد این طـور نـگاه نکن. 
واقعـا کـه بچـه ی تخسـی هسـتی.” درسـت اسـت که آن 
روز هـوا داغ بـود و بـا خـودم گفتـم خـوش بـه حالـش، 
باشـد. نبـود کـه خیلـی دلـم خواسـته  امـا واقعـا این طـور 

در دلـم گفتـم خـب اگـر این طـور اسـت مـرا طـوری بـه 
چـون  ببیننـد؛  خـوب  چشـم هایم  کـه  مـی آوردی  دنیـا 
از سـال سـوم چهـارم دبسـتان، بینایـی مـن بـه شـدت 
ضعیـف شـده بـود و به ناچـار عینکـی را کـه شـماره اش به 
چشـمانم نمی خـورد، بـه چشـم مـی زدم. بـا خـودم فکـر 
کـردم چـون مجبـورم هنـگام نـگاه کـردن چشـم هایم را 

تنـگ کنـم این طـور بـه نظـر می رسـد.
تـا حـاال ایـن را شـنیده اید کـه می گویند زن بـاردار اگر در 
التـاری و قرعه کشـی شـرکت کنـد برنـده می شـود؟ مـن 
فکـر می کنـم ایـن حرف هـا فقـط خرافـات نیسـتند؛ چون 
زن بـاردار درون بدنـش یـک زندگـی جدیـد را پـرورش 
می دهـد، تعجبـی نـدارد اگـر یـک قـدرت فراطبیعـی بـه 
دسـت بیـاورد… ولـی حـاال کـه فکـر می کنـم بـه نظـرم 
حسـاس تر  چندگانـه  حـواس  و  عصب هـا  کمـی  فقـط 

همیـن. می شـوند، 

رمان تاوان
 نویسنده: میناتو کانائه

 ترجمه: مصطفی رضوی
انتشارات: کتاب کوله پشتی

شمع ما مامول هر پروانه نیست
گنج ما محصول هر ویرانه نیست

کی شود در کوی معنی آشنا
هر که او از آشنا بیگانه نیست

ترک دام و دانه کن زیرا که مرغ
هیچ دامی در رهش جز دانه نیست
در حقیقت نیست در پیمان درست
هر که او با ساغر و پیمانه نیست
پند عاقل کی کند دیوانه گوش

زانکه عاقل نیست کو دیوانه نیست
نیست جانش محرم اسرار عشق
هر کرا در جان غم جانانه نیست
گر چه ناید موئی از زلفش بدست

کیست کش موئی از و در شانه نیست
گفتمش افسانه گشتم در غمت

گفت این دم موسم افسانه نیست
گفتمش بتخانه ما را مسجدست

گفت کاینجا مسجد و بتخانه نیست

خواجوی کرمانی 

هفت شهر عشق را عطار گشت
ما هنوز اندر خم یک کوچه ایم

عطار

عکس نوشت

عکس: 
محمد خضری مقدم

ــی 1698 ــماره پیاپ ــانزدهم      ش ــال ش ــن 1399     س ــنبه 18 فروردی  دوش

روزنامه سیاسی – اجتماعی )عضو تعاونی مطبوعات کشور(

صاحب امتیاز: موسسه مطبوعاتی پیام آوران

مدیر مسوول: روح ا... خدیشی      

دبیر عکس: یاسر خدیشی
دبیر تحریریه: نجمه سعیدی

صفحه آرایی:  فاطمه خواجویی 

گرافیک: ندا صفاریان

محیط زیست: نیما افشار

زنان: تیوا صمدیان
میراث فرهنگی: امیر رجبی

استان ها: راضیه زنگی آبادی 
پیام اقتصادی : سروش بیات پور

جدول: شیوا کرمی
فناوری: رضا بهرام نژاد

طنز: یاسر سیستانی نژاد

رتبه روزنامه پیام ما :40.4

گروه: 4

نظرات نویسندگان دیدگاه شخصی آنان 
بوده و لزوما دیدگاه روزنامه نیست. 

توزیع:موسسه اطالعات  )02129999(
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