
رئیــس دفتر رئیس  جمهــوری تاکید کرد که 
دولــت بــر مبنــای تعامــل و مفاهمــه به خواســت 

مجلس برای اصالح بودجه احترام می گذارد.
محمــود واعظــی روز جمعــه در گفت وگــو بــا 
ایرنــا افــزود:  اگرچــه دولت معتقد اســت آنچه در 
صحن مجلس رد شــد، گزارش کمیســیون تلفیق 
از الیحه بودجه بوده و در چنین  حالتی قبال رویه 
ایــن بــوده کــه گــزارش بــرای اصالح به کمیســیون 
بازگــردد، دولــت بــر مبنــای تعامــل و مفاهمــه بــه 
خواســت مجلــس احتــرام می گــذارد و بــرای اینکه 
مردم متضرر نشوند و اقتصاد کشور آسیب نبیند، 

طی زمان تعیین شده اقدام می کند.
مــرور  بــا  جمهــوری  رئیــس  دفتــر  رئیــس   

رونــد تقدیــم الیحه بــه مجلس، رویکــرد تقابلی و 
تبلیغاتی برخی نمایندگان نسبت به الیحه دولت 
را غیرقابــل قبــول خوانــد و گفــت: از روز تقدیــم 
الیحــه بــه مجلــس بــا وجــود اینکــه مبنــای دولت 
همگرایی حداکثری با مجلس و تعامل با این نهاد 
بــه منظور حل مشــکالت معیشــتی مــردم و غلبه 
بر جنگ اقتصادی دشــمنان بود، در ســوی مقابل 
شاهد تقابل و ادبیات غیردوستانه و غیرسازنده از 

سوی برخی نمایندگان مجلس بودیم.
و  ســخیف  الفــاظ  اســتفاده  افــزود:  وی 
غیراخالقی و عبارت های توهین آمیز و غیراسالمی 
در توصیــف الیحه بودجه دولت و انتســاب برخی 
کلیدواژه هــای مخرب مثل »فروپاشــی اقتصادی« 
به آن در حالی به دفعات از سوی برخی نمایندگان 
و اعضای کمیسیون تلفیق صورت گرفت که الیحه 
بودجــه حاصــل مــاه هــا کار کارشناســی در دولت 
بود. وی اضافه کرد: ما بارها در جلسات خصوصی 
یا به صورت عمومی اعالم کرده بودیم که حاضریم 
در تعامل با نمایندگان محترم، نظرات و مالحظات 

آنها را مورد توجه قرار دهیم.
رئیس دفتر رئیس جمهوری گفت: امیدوارم 
توصیــه روز چهارشــنبه مقــام معظــم رهبــری کــه 

فرمودند »بدگویی و بدزبانی در جامعه باید جمع 
شــود و ادب اســالمی گســترش یابــد« بیــش از 

گذشته مورد توجه مسئوالن قرار بگیرد.
واعظــی خاطرنشــان کرد: متاســفانه نه تنها 
رویکــرد تعامل گرایانه دولــت بی جواب ماند، بلکه 
در طول دو ماه بررسی الیحه بودجه در کمیسیون 
تلفیــق مجلــس،  شــاهد تغییراتــی در ایــن الیحه 
بودیم که دقیقا در جهت تقویت نقاط ضعفی بود 
که نمایندگان در ابتدا به بودجه نسبت می دادند.
وی ادامه داد: آنها در ابتدای دریافت بودجه، 
قبل از آنکه الیحه مورد بررســی کارشناســی قرار 
گیــرد، گفتنــد کــه ایــن الیحــه تــورم زا، انبســاطی، 
غیرواقع بینانــه و دارای وابســتگی بــاال بــه نفــت 
اســت؛ اما در طول بررســی ها با ایجاد درآمدهای 

موهــوم کــه مســئوالن ذیربــط بارهــا اعــالم کردند 
غیرقابل حصول اســت، ســقف بودجه را بیش از 
۱۳۰ هــزار میلیــارد تومــان افزایــش دادنــد. در این 
بررســی ها هــم وابســتگی بودجــه بــه نفــت و هم 

درآمدها و هزینه ها افزایش یافت.
در  تلفیــق  کمیســیون  تغییــرات  واعظــی، 
الیحــه بودجــه دولــت را تغییردهنده شــاکله کلی 
آن و مغایــر بــا قانــون، مصلحــت اقتصاد کشــور و 
همینطــور مصلحــت مجلــس و دولــت خوانــد و 
اضافــه کــرد:  ما تغییــرات به وجودآمــده در بودجه 
را غیرقابــل اجــرا می دانســتیم و به همین دلیل از 
نماینــدگان مجلس تشــکر می کنیم کــه در صحن 

علنی به آن رای منفی دادند.
رئیــس دفتــر رییــس  جمهــوری خاطرنشــان 
کــرد: با توجــه به اینکه نمایندگان کلیــات گزارش 
کمیســیون تلفیق از الیحه بودجــه را در صحن رد 
کردند، رویه مجلس - چنانکه در بودجه سال ۹۸ 
تجربــه کردیــم- قبال این بود که گــزارش دوباره به 
کمیسیون تلفیق ارجاع شود. با این حال مجلس 
اکنون قائل به رویه دیگری است و از دولت طلب 

اصالحیه می کند.

علی پاکزاد

تازه ترین گزارش بانک مرکزی نشان می دهد 
میــزان مطالبــات معوق نظــام بانکــی از 228هزار 
میلیارد تومان عبور کرده است و بانک های کشور 

به شکل جدی با بحران معوقات مواجه اند.
در آخرین گزارش منتشرشده از سوی سایت 
بانــک مرکــزی مربــوط بــه آذرمــاه ســال ۹۹،میــزان 
مطالبات نظام بانکی در این ماه از مرز 22۸ هزار 
میلیــارد تومــان عبــور کرده اســت و در مقایســه با 
اســفند مــاه ســال ۹۸ بیــش از 25 درصــد رشــد را 
نشــان می دهــد. بــا احتســاب ایــن وضــع، می توان 
گفــت میزان مطالبات معوق در نظام بانکی بیش 
از ۱۰ درصد کل مانده تسهیالت ارائه شده از سوی 
نظام بانکی را تشکیل می دهد. هرچند این نسبت 
بی سابقه نیست و در دوره هایی از مرز ۱5 درصد 
نیــز عبــور کرده اســت، در کل روند صعودی حاکم 
بر معوقات نشــان دهنده آن اســت که نظم بانکی 
همچنــان در وصــول مطالبات خود با چالش جدی 

مواجه است.

سهم سنگین بانک های خصوصی
بــا نگاهــی بــه ترکیب میزان مطالبــات معوق 
مــی بینیم ســهم بانک های غیردولتی در مقایســه 
با بانک های دولتی بسیار سنگین است. مجموعه 
۱۸ بانک غیر دولتی و چهار موسسه مالی اعتباری 
بالــغ بــر 67.۸ درصــد از کل معوقــات را بــه خــود 
اختصــاص داده انــد کــه این ســهم در آذرماه رقمی 
معادل ۱54.7هزارمیلیارد تومان را نشان می دهد. 
بــر این اســاس، ســرانه میزان معوقــات را برای هر 
بانــک و موسســه مالی و اعتبــاری غیردولتی رقمی 

معادل 7هزارمیلیارد تومان می شود.
البتــه در همیــن میــان بایــد بــه رشــد میــزان 
رشــد تســهیالت نیــز در بخــش غیردولتــی نظــام 
بانکــی اشــاره کــرد کــه در آذر ســال جاری نســبت 
به اســفند ســال ۹۸بالــغ بر ۳7.4 درصــد افزایش 

پیدا کرده اســت و در مقایســه با نرخ رشــد 27.4 
درصــدی میــزان معوقات این بخش از نظام بانکی 

مــی تــوان آنــرا رقم قابــل توجیهی 
دانســت. در ایــن حال آنکه ســهم 
معوقــات در کل مانده تســهیالت 
بخــش خصوصــی رقمــی معــادل 
۱۱.۱ درصــد اســت که در مقایســه 
با بخش خصوصی نرخ باالتری را 

نشان می دهد.
بانک هــای  ســوی  در  امــا 
میــزان  ســرانه  دولتــی  بخــش 

مطالبــات معــوق رقمــی حــدود 7.۳ هــزار میلیــارد 
تومان بوده اســت که نســبت به بخش خصوصی 
رقــم باالتری اســت ولــی در نهایت این مســئله به 
حجــم بانک هــای دولتــی کــه بزرگتــر از بانک هــای 
خصوصی ارتباط پیدا می کند. در بخش دولتی نیز 
میزان مانده تسهیالت در بخش بانک های تجاری 
24 درصــد رشــد پیــدا کــرده و در بخــش بانک های 
تخصصی معادل ۱54 درصد افزایش یافته اســت؛ 
ولــی در این بین می توان متوجه شــد که رکورددار 
افزایــش میــزان مطالبات معوق درمیــان گروه های 
اصلــی نظــام بانکــی براســاس برآوردهــای بانــک 

مرکــزی، بانک هــای تجاری دولتــی بوده اند که طی 
۹ ماهــه نخســت منتهــی بــه آذرمــاه ســال ۹۹ در 
مقایسه با اسفند سال ۹۸ بالغ بر 
5۰ درصد رشد را در میزان معوقات 

تجربه کرده اند.
ایــن وضع می تواند در صورت 
تــداوم بــرای بانک های دولتی فعال 
در عرصــه تجــاری طــی ســال آینده 
یــک بحــران جــدی محســوب شــود 
والبته بخش زیادی از این نرخ رشد 
جهشــی در معوقــات نیــز می توانــد 
ناشــی از تســهیالت تکلیفی باشــد که دولت برای 
جبران مشــکالت ناشــی از کســب و کارها در دوران 
شیوع کرونا بر عهده نظام بانکی قرار داده است.

در نهایت روند رو به رشد تسهیالت معوق در 
نظام بانکی در مقایسه با کل مانده تسهیالت طی 
آذرمــاه ســال ۹۹ نشــان از بــروز وضعی پیچیده ای 
ندارد و حتی نسبت به رکوردهای قبلی همان طور 
که اشــاره شــد رقم تا حدودی قابل قبول را نشــان 
می دهد ولی همان طور که بیان شد رشد چشم گیر 
مطالبــات معوق بانک هــای دولتی تجاری می تواند 
در چشــم انداز پیــش رو مشــکالت عدیــده ای برای 

دولت در بر داشــته باشــد به خصوص آنکه هنوز 
وضعیت هزینه درآمد بودجه نامشخص بوده و با 
کشمکشی که بین دولت و مجلس در زمینه ارقام 
بودجه سال ۱4۰۰ در جریان است، بالتکلیفی این 
بانکها هم طی ســال ۱4۰۰ می تواند کاهش منابع 
و مشــکالتی از ایــن دســت در بخــش دولتی نظام 

بانکی را به دنبال داشته باشد.
بزرگتریــن  از  یکــی  کــرد  فرامــوش  نبایــد 
ادغام های نظام بانکی طی سال جاری اتفاق افتاده 
است و این ادغام که تجمیع بانک های نظامی را به 
دنبال داشته به خودی خود شکنندگی این بخش 
از نظام بانکی را افزایش داده است و به طور حتم 
تکمیــل ایــن فراینــد در ســال ۱4۰۰ به خــودی خود 
عاملــی هزینــه بر برای بانک های دولتی محســوب 
مــی شــود کــه مــی بایســت در تحلیل وضــع نظام 

بانکی با دقت مورد توجه و محاسبه قرار گیرد.
کــه  معوقــات  وضعیــت  ترکیــب  هرچنــد 
و  معــوق، سررســید گذشــته  شــامل »مطالبــات 
مشکوک الوصول« مربوط به نظام بانکی به صورت 
عمومی منتشــر نمی شــود ولی در صورتی که وزن 
کشــیدی دقیقی بین این ســه ســرفصل صورتهای 
مالــی نظام بانکی انجــام گیرد می توان به ارزیابی 
دقیق تــری از چشــم انــداز پیــش روی فضــای پولی 

کشور طی سال ۱4۰۰ دست پیدا کرد. 
اما در مجموع بن بست معوقات درحال رشد 
به خودی خود برای نظام بانکی تنگنای ســختی را 
رقم می زند و در صورت رشد تورمی که برای سال 
آینده نیز از ســوی کارشناســان ارقام آن همچنان 
بــاالی 25 درصــد پیش بینی می شــود باید انتظار 
داشــت بسیاری از این معوقات تشدید شود. باید 
امید داشت مشام سیاست گذاران پولی کشور به 
قــدری قــوی باشــد کــه قبــل از آنکه بوی بحــران از 
این بخش برخیزد، ایشان برای رفع این بن بست 
راه حلــی بــه جــز فشــار بــر مشــتریان متضــرر و یا 

استقراض از بانک مرکزی را در پیش بگیرند.  
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نظام بانکی در بن بست معوقات 228 هزارمیلیاردتومانی

پیشنهاد اختصاص سوبسید حامل های 
انرژی به واحدهای صنعتی کوچک
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هوالرزاق

اتحادیه کسب وکارهای مجازی با ابالغ مرکز اصناف 
و بازرگانان، از این پس می تواند در حوز ه  سالمت آنالین، 

آگهی آنالین و فروش طال پروانه کسب صادر کند.
به گزارش اتاق اصناف ایران، سرپرست مرکز اصناف 
و بازرگانــان ایــران در نامــه ای بــه اتحادیــه کســب وکارهای 
مجازی ضوابط رســته های شــغلی ســامانه های ارائــه  انواع 
خدمات و کاال بر بستر فضای مجازی را ابالغ کرد. اتحادیه 
کسب وکارهای مجازی براساس این ضوابط و اجرای تبصره 
مــاده ۱۱ آیین نامــه اجرایــی موضــوع مــاده ۱2 قانــون نظــام 
صنفی از این پس می تواند در حوز ه  هایی همچون سالمت 
آنالیــن، آگهــی آنالیــن، جابه جایی های هوشــمند و فروش 

طال هم مجوز کسب صادر کند.

رسته  شغلی سالمت آنالین
بــه گــزارش اتحادیــه کســب وکارهای مجــازی، حــوزه  
ســالمت آنالیــن شــامل ســامانه های  آنالیــن ارائــه  کاال و 
خدمات ســالمت می شــود. خدمــات قابل عرضه در رســته  
شــغلی ســالمت عبارت انــد از خدمــات و محصوالتــی که از 
شــمول قوانیــن و مقــررات امور پزشــکی و دارویــی و موارد 
خوردنی و آشامیدنی و آیین نامه های مذکور در قانون فوق 
خارج است و نیاز به ارائه  خدمت یا کاال توسط متخصص 
نیست یا هرگونه محصول یا خدمت در حوزه  سالمت که با 
توجه به قوانین و مقررات این حوزه باید توسط متخصص 

به مصرف کننده یا کاربر ارائه شود.
ســامانه  مدنظــر بایــد امــکان نمایــش اطالعــات مؤثر 
متخصــص را فراهــم کنــد و محــل ذخیره ســازی اطالعــات 
کاربران مقیم ایران هم باید در داخل کشور صورت گیرد. 
این رســته های شــغلی باید تجهیزات و تأسیســات ایمنی، 
انتظامی و بهداشــتی مورد نیاز را ازجمله تجهیزات امنیت 
شبکه و بانک های اطالعاتی مطابق پروتکل  های فنی فراهم 
کننــد. بــه عبــارت دیگــر، تمامی اطالعــات کاربــران باید در 
چارچوب قانون جرایم رایانه ای ذخیره و حفاظت شود، آی .
پی. کاربران )مطابق قانون جرایم رایانه ای( شناسایی شود، 
متخصصان احراز هویت شوند، درگاه ثبت گزارش تخلفات 

و رسیدگی به شکایات متخصص راه اندازی شود.

رسته  شغلی سامانه  آنالین؛ ارائه  
خدمات در محل

رســته  شــغلی ســامانه آنالین ارائه خدمات در محل 

سامانه ای را شامل می شود که مشتمل بر انواع بسترهای 
نرم افــزاری و ســخت افزاری آنالیــن اســت و فرآینــد ارائــه  
درخواست و پاسخ گویی خدمات برای کاربران و ایجاد ارتباط 
و توافــق بیــن مشــتری و متخصــص را برای انجــام خدمات 
فراهم می کند. در این سامانه ها خدمات در حوزه ی فنی و 
تخصصی، مشاوره  ای، آموزشی به درخواست مشتری ارائه 
می شــود. فهرســت خدمات قابل ارائه هم باید در ســامانه 

برای مشتری نمایش داده شود.

رسته  شغلی بستر آنالین؛ کاربرمحور 
نیازمندی ها

رســته  شــغلی بســتر آنالیــن کاربرمحــور نیازمندی ها 
بــه بســترهای نرم افزاری آنالیــن مربوط می شــود که امکان 
دسترسی کاربران به فضای ایجاد شده توسط سامانه  های 
رایانــه  ای، مخابراتــی و ارتباطــی تحت تصــرف یا کنترل خود 
را فراهم می کنند. بر این اســاس، کاربر می تواند داده ها و 
محتواهای نیازمندی را برای نگه داری، انتشار، توزیع، عرضه 
یا ارائه در شبکه  های داخلی یا بین  المللی ذخیره یا پردازش 
کنــد. بســتر آنالیــن کاربرمحــور نیازمندی هــا بایــد امــکان 
نمایــش اطالعــات موثر در تصمیم گیری مخاطــب را فراهم 
کند. همچنین اطالعات کاربران باید در داخل کشور ذخیره 
شود. تجهیزات مورد نیاز برای احراز هویت کاربران ازجمله 
بــه  منظــور تأیید شــماره تلفن همــراه، پرداخت در بســتر و 
نگــه داری آی. پــی. کاربــر بایــد توســط فعــاالن حــوزه آگهــی 
آنالین به مدت 6 ماه فراهم شــود. این افراد همچنین باید 
آی پی آگهی  دهنده را شناسایی کنند و درگاه ثبت شکایات 
و گزارش تخلفات آگهی دهنده در سامانه را راه اندازی کنند.

ضوابط جدید شامل تعیین 
 مکانیسم هایی برای کنترل التهاب

بازار مسکن و خودرو می شود
بر اســاس ضوابط تعیین شــده، در شرایط زمانی ویژه 
و التهــاب بــازار مســکن و خودرو، فرد صنفــی باید با اعالم 
دبیرخانــه هیــات عالــی نظــارت در مدت معین، مکانیســم 
نرم افــزار کنتــرل قیمــت و تهیــه  لیســت کاربرانــی را برقرار 
کند که قیمت های نامعقول یا بیش از عرف بازار یا تعداد 

نامتعارف آگهی خودرو و امالک ثبت می کنند.
ادامه در صفحه 2

ترجمه:  فاطمه موسی زاده

برخــی از صبح هــا ســوزان بوث ، یک مشــاور امالک 
در یورکشایر، خودش را حتی برای لباس پوشیدن خسته 
بــرای خــودش دو فنجــان چــای  او  نمی کنــد. درعــوض، 
درســت می کند،  بلوز خاکســتری گشــاد مورد عالقه خود 
را می پوشــد و با لپ تاپ آماده، از پنجره طلوع خورشــید 

را تماشا می کند. 
»خانــم بوث«، که تا مارس گذشــته 
و   )۹۹ فروردیــن   ۱2 تــا   ۹۸ اســفند   ۱۱(
پیــش از همه گیــری کرونــا، تمام وقــت در 
یــک دفتر کار می کرد، اکنون برای خودش 
کار می کنــد و بیــش از چنــد ســاعت در 
تختخواب می ماند. یک بار وقتی ششمین 
فنجان چای را نوشید، متوجه شد که دیگر 
وقت بلند شدن و ادامه کار روزانه است.

او می گوید: » این شاید به این دلیل 
اســت کــه پــس از ۱۰ مــاه کار، زندگــی و یادگیــری از خانه، 
فضاهــای دیگــری از اتاق هــای خانه را  بــه اندازه کافی برای 
کار داشته ام اما به نظر می رسد کار از روی تخت مد شده 

است.« 

رونق فروش لوازم جانبی کار از تختخواب
مقاله های روزنامه ها حاکی از آن است که ما در حال 
خریــد بیــش از انــدازه  میــز و بالش به منظور آماده ســازی 

خود برای کار از تختخواب هستیم.
بــه نوشــته روزنامــه تایمــز، اتســی، یــک خرده فروش 
آنالین، در این باره گفته است: در مقایسه با سال گذشته 
6۰6 درصد  جست وجو برای خرید پایه های لپ تاپ و ۳47 
درصد جست وجو برای سینی لپ تاپ افزایش یافته است.
یکی دیگر از طرفداران ماندن در تختخواب، »استیون 
رابرت مورس«، سازنده فیلم است. او می گوید: »من  کار 
در تختخواب را دوست دارم و  من نمی خواهم از تختخواب 

بلند شوم.«
از زمــان بــروز همه گیری، این شــهروند نیویورکی، که 
اکنــون در لنــدن مســتقر اســت ، بیشــتر کارهــای خــود را 
در خانــه انجــام می دهــد؛ او می توانــد بــه کتــری ســر بزند،  
ایمیــل خــود را چــک کنــد، بــه پیام ها پاســخ دهد، ســپس 

پیش نمایش فیلم ها  را بررسی کند.
مورس می گوید: » من قطعاً توافقات را در تختخواب 
انجام داده ام، در تختخواب با وکال صحبت کرده ام و قطعاً 

مذاکرات بسیار جدی ای داشته ام.«
او می افزایــد: » اگــر کاری داشــته باشــم کــه بــه تمام 
توجه من احتیاج داشــته باشــد،  تختخواب برای انجام آن 
کار جــای مناســبی اســت.  صــدای لباس شــویی یا ماشــین 
ظرفشویی تمرکز من را  به هم نمی زند در نتیجه تختخواب 

مکان خوبی برای تمرکز است.«

مخاطرات و مزایا
»ســوفی بوســتوك«،  بنیانگذار مجلــه دانش خواب 
می گویــد: »اگــر رابطه خوبی با خواب داشــته باشــید،  این 
احتمال وجود دارد كه در تختخواب خود احساس آرامش و 
راحتی بیشتری داشته باشید كه در كوتاه مدت چیز خوبی 
اســت.« او خاطرنشــان می کند: »اما با گذشــت زمان، این 
وضــع می توانــد توانایــی شــما را در خــواب خــوب تضعیــف 

کند.«
بوســتوك  اضافــه می کنــد: »اگر روز خوبــی در محل 
کار خــود نداریــد، بایــد رابطــه خــود را بــا کار در تختخــواب 
در مــواردی کــه ســبب بــروز اســترس دربــاره مهلــت انجام 

کار یا گفت وگوهای ناخوشــایند با رئیس می شــود، اصالح 
کنیــد.« بــه گفتــه او، در ایــن صورت»رابطه مثبتی که قبالً 
بــا تختخــواب داشــتید، می تواند بــه دلیل مشــکالت کاری 
از بیــن بــرود. در ایــن حالــت هنگامــی کــه بــه تختخــواب 
می رویــد، ناامیدی هــا جانشــین تمامــی احساســات خــوب 

قبلی می شود.«
بــرای  افــراد  از  خانــم بوســتوک  می گویــد: »برخــی 
انتخــاب چــاره ای ندارنــد. پــس این مســئله 
مطــرح اســت كــه چگونــه می توانیــد از نظر 
روانشــناختی بیــن منطقه خــواب و منطقه 

كار تفکیک قائل شوید.«
او پیشــنهاد می کنــد یــک روتختــی بــا 
نــور  بیندازیــد،  تخــت  رنــگ متفــاوت روی 
را تغییــر دهیــد یا بــا بچه های خــود اتاقتان 
را عــوض کنیــد و بــه آنهــا  اجــازه دهیــد در 
اتــاق خــواب شــما مشــغول به بازی شــوند. 
او اضافــه می کنــد اگــر مجبــور بــه کار در اتــاق خــواب خود 
هستید، یک میز تحریر بیاورید و آن را زیر پنجره بگذارید. 
امــا ایــن می تواند به معنای از دســت دادن برخی از مزایای 

مشخص کار از تخت باشد.
او می گوید هنگامی که در تخت خواب هستید تمایل 
دارید خیلی زود به حل مســائل بپردازید، شــنونده بهتری 
هستید، خوب حساب می کنید، سرتان را به پشتی تخت 
تکیــه می دهیــد و پاهایتــان را می کشــید. شــما وقتــی آرام 
هستید با وضوح بیشتری فکر می کنید؛ اما پشت میز کار،  

شما بسیار سفت و سخت هستید. 
مطمئنــاً یــک فکر وجود دارد که می گوید داشــتن یک 
خــواب کوتــاه، مــی توانــد خالقیــت را تقویت کنــد. و خانم 
بوستوک موافقت می کند که گاهی، به ویژه اگر کارشیفتی 
داشته باشید  یا والدین کودکان خردسال باشید ، آنچه در 
گذشــته به عنوان چرت شــناخته می شــد می تواند موجب 

شادابی شما شود.
او توصیــه مــی کنــد:  »اگر باید هوشــیار باشــید،  ۱5 
دقیقه به شما خواب سبکتری می دهد، خواب کوتاه باعث 
بهبــود خلــق و خــو می شــود،  امــا خواب عمیق به اینرســی 
خواب کمک می کند . هنگامی که بعد از 4۰ دقیقه خواب 
عمیق از خواب بیدار می شــوید ، ممکن اســت یک ســاعت 

طول بکشد تا هوشیار شوید.«
»ترومــن کاپوته«، نویســنده آمریکایــی، ادعا می کرد 

که »اگر دراز نکشد نمی تواند فکر کند.«
لوئــی چهاردهم، پادشــاه فرانســه، اتاق نقاشــی کاخ 
ورسای را به اتاق خواب تبدیل کرد و هر روز آثار هنری اش 
را از تختخــواب  بــرای ده هــا نفــر از تماشــاگران  به نمایش 

می گذاشت.
»وینســتون چرچیل«، نخست وزیر پیشین بریتانیا، 
نامه  هایــی را کــه بایــد اصالح می کــرد، از روی بالش دیکته 
می کــرد. و فلورانــس نایتینــگل،  پرســتار برجســته عصــر 
ویکتوریــا، نزدیــک بــه نیــم قرن را صرف توســعه سیاســت 
بیمارســتان از اتــاق خــواب خــود کــرد. بــا ایــن حــال هنــوز 
کارکردن از تختخواب کامال قابل احترام نیست. شما هنوز 
تردیــد داریــد کــه بــه رئیــس خود بگوییــد که در جلســه  با 

لباس خواب خود حاضر می شوید.
اســتفان اعتــراف می کنــد کــه در واقــع ایــن می توانــد 
بخشی از جذابیت باشد. او می گوید: » من آمریکایی بودن 
را در انگلیس دوســت دارم، قانون شــکنی را دوست دارم. 
وقتی به کســی صدمه نمی زنید و همه چیز قانونی اســت 

باید قوانین را نقض کنید.«
BBC  :منبع

اتحادیه کسب وکارهای مجازی پروانه کسب 
سالمت آنالین و فروش طال صادر می کند

کار از تختخواب؛ ارمغان همه گیری کرونا
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ارقام فوق شامل خرید دین، اموال معامالت و “مطالبات معوق، سررسید گذشته و مشکوک الوصول” است

جانشــین معــاون عملیــات ترافیــک راهــور 
نیــروی انتظامــی با اعالم آخریــن وضع منع تردد 
و محدودیت هــای ترافیکــی برابــر مصوبــه کمیتــه 
امنیتــی انتظامی وزارت کشــور اعــالم کرد از روز 
شــنبه تردد خودروهای غیر بومی در اســتان های 

مازندران، گیالن و گلستان ممنوع شد.
ســرهنگ رســول ابراهیمی در گفت وگــو با ایرنا 
گفــت: بر اســاس ایــن مصوبه که با هــدف جلوگیری 
از گســترش بیمــاری کرونــا بــه انجــام رســیده اســت، 
همچنیــن تــردد خودروهــای غیــر بومــی در شــهرهای 

اســتان مشهد، اصفهان، شیراز، بندرعباس، بوشهر، 
جزیــره قشــم و کیــش بــه دلیل مســافرپذیر بــودن از 
روز  شنبه اعالم شده ممنوع است. وی اظهار کرد: با 
توجه به این مصوبه عالوه بر جلوگیری از خودروهای 
غیــر بومــی بــه شــهرهای اعــالم شــده رانندگانــی کــه 

بــه ایــن مصوبه توجــه نکنند مبلغ پنج میلیــون ریال 
جریمه برای پالک خودرو آنان منظور خواهد شد. این 
مصوبه به لحاظ تعطیالت پیش روی 22 بهمن منظور 

شده و برای متخلفان اعمال قانون خواهد شد.

 تردد خودروهای غیر بومی

از ۱8 بهمن در 3 استان  و شهرهای مسافرپذیر ممنوع شد


