
صدای کسری چند صد هزار میلیاردی بودجه درآمد؛

حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی در سال آینده منتفی شد!

برای  این کشور  برنامه  از  رسانه های کره جنوبی 
ازسرگیری واردات نفت از ایران پس از سه سال وقفه 
خبر دادند.وزارت امور خارجه کره جنوبی روز چهارشنبه 
اعالم کرد این کشور و ایران رایزنی هایی برای بحث در مورد راه های 
تحت  ایران  بلوکه شده  دارایی های  سر  بر  چندساله  اختالفات  حل 

تحریم های آمریکا انجام داده اند.
به نوشته خبرگزاری یونهاپ کره جنوبی، در حالی که مذاکرات 

چندجانبه برای احیای توافق هسته ای ۲۰۱۵ ایران وارد مرحله نهایی 
می شود، بانکداران ایرانی و مقامات شرکت ملی نفت ایران هم اکنون 
مسائل  درباره  و  دیدار  سئول  مقامات  با  تا  هستند  جنوبی  کره  در 

اقتصادی معلق گفتگو کنند.
 بیش از ۷ میلیارد دالر از وجوه ایران در دو بانک کره ای تحت 

تحریم های ایاالت متحده بلوکه شده است.
صفحه 3

مدیرعامل شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی:

برای سوخت رسانی
 در ایام تعطیالت نوروزی آماده می شویم 

شروع آموزش حضوری موجب روند صعودی کرونا شد
مام  ا بیمارستان  عفونی  بخش  رئیس 
به روند صعودی کرونا در  اشاره  با  )ره(  خمینی 
کشور، با انتقاد از اصرار بر آموزش حضوری در 
مدارس و دانشگاه ها با وجود شیوع سویه بسیار 
مسری امیکرون، گفت: ما چوب این موضوع را خوردیم و باز 
هم خواهیم خورد؛ اما، نمی دانم چرا در این زمینه مسئولین 

مربوطه کوتاه نمی آیند.
دکتر حمید عمادی کوچک، با اشاره به اینکه جهش 
امیکرون ویروس کووید۱۹ چندان شدید و نگران کننده نیست، 
گفت: به آن اندازه که درگیری شدید و مرگ و میر در جهش 
دلتا رخ داد، در این جهش جدید نگرانی نداریم؛ البته برخی 
از افراد حاالت شدید بیماری را تجربه می کنند که این گروه 
کسانی هستند که واکسن دریافت نکردند. در واقع بستری و 
مرگ و میر واکسن نزده ها در صورت ابتال به کرونا، به شکل 

واضح ۹۰ درصد بیش از سایر گروه ها است.
صفحه ۲

مشاور وزیر صنعت، معدن و تجارت خبر داد؛

راه اندازی شورای حل اختالف صنعت
 در مراکز استان ها

4
پوشاک دیگر اولویت سبد خرید نوروز نیست!

صفحه 3

3
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روزنامه سراسری

نسل جوان روزنامه  تنها 

4هنر

جشنواره اي که
از ابتدا تا پایان 

تحت تاثیر کرونا بود!
زهرا داوودنژاد بازیگر فیلم سینمایی »روزی دو میلیون« به 

کارگردانی مجید توکلی شد.
به  میلیون«  دو  »روزی  فیلم سینمایی  تولید  پیش  ادامه  با 
زهرا  علی سرتیپی،  کنندگی  تهیه  و  توکلی  مجید  کارگردانی 
داوودنژاد به این پروژه سینمایی پیوست. پیش از این نیز 
نازنین بیاتی به عنوان اولین بازیگر این فیلم انتخاب شده بود. 

کره جنوبی به دنبال واردات مجدد نفت از ایران فضای مجازی به حکم عقل و شرع 
باید ساماندهی شود

دادستان  گفت:  کشور  کل  دادستانی  عمومی  روابط  مدیر 
و  مضرات  تهدیدات،  بر  اشراف  و  آگاهی  لحاظ  به  کشور  کل 
در  مراسمی  و  برنامه  هر  در  و  دائمًا  مجازی  فضای  معضالت 
پیدا  سامان  و  سر  فضا  این  باید  زودتر  هرچه  که  است  دادن  هشدار  حال 

کرده و مدیریت شود.
صفحه ۲

دبیر بورد ایمنی شناسی کشور و عضو کمیته علمی 
کشوری مقابله با کرونا با بیان اینکه اگر دو تا سه هفته 
بتوانیم مدیریت درستی اعمال کنیم، بیشتر می تواند در 
کنترل اپیدمی به ما کمک کند، گفت: همچنین اگر مردم مراعات 
کنند تا این مرحله که مرحله طوفانی ابتال است را بگذارانیم، می 

توان با آسیبی کمتر از این پیک گذشت.
جای  گفت:  در کشور،  کرونا  درباره وضعیت  وجگانی،  دکتر 

نگرانی و تاسف دارد که به مرگ های سه رقمی رسیده ایم. با این 
ماسک  از  استفاده  و  فاصله گذاری  پروتکل های  بتوانیم  اگر  حال 
کرده  تعطیل  واقعا  را  مهمانی ها  و  دورهمی ها  کنیم،  رعایت  را 
اینکه  ضمن  و  کنیم  پرهیز  زمانی  مقطع  این  در  تجمعات  از  و 
دهیم، می توان  قرار  اولویت  در  را حتما  نوبت سوم  واکسیناسیون 

این پیک را کنترل کرد.
صفحه ۲

در مرحله طوفانی ابتال به اُمیکرون قرار داریم
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صفحه  ۲

 مشاور رئیس جمهور و دبیر شورای 
و  - صنعتی  تجاری  آزاد  مناطق  الی  ع
از  تقدیر  لوح  اهدای  با  اقتصادی  یژه  و
برای  ایران  صادرات  بانک  دیرعامل  م
مشارکت در رویداد کیش اینوکس ۲۰۲۱ 

قدردانی کرد.
بانک  روابط عمومی  گزارش  ه  ب
اهدایی  تقدیر  لوح  در  ایران،  ادرات  ص
سعید محمد خطاب به حجت اله صیدی 
عزت  و  اقتصادی  است:»توسعه  مده  آ
ایران،  اسالمی  جمهوری  سربلندی  و 
مرهون مدیریت خالق و پشتکار فعاالن 
اقتصادی این سرزمین است که با وجود 
همه سختی های مسیر، به انجام رسالت 
اینک  ورزیده اند.  اهتمام  خود  خطیر 
و  متعال  خداوند  عنایات  پرتو  در  ه  ک

معظم  مقام  فرمایش  به  که  سالی  ر  د
و  پشتیبانی ها  تولید،  نام  به  هبری  ر
همت  با  شده،  مزین  انع زدایی ها  م

نمایشگاه  سیزدهمین  در  جدیت  و 
سرمایه گذاری  دستاوردهای  عرفی  م
بین المللی  نمایشگاه  کشور و هشتمین 

خصوصی سازی  و  بیمه  بانک،  ورس،  ب
نگین  در   K ISHINVEX۲۰۲۱
کیش  زیبای  جزیره  پارس،  لیج  خ
و  قدردانی  ضمن  کرده اید،  شارکت  م
و  جنابعالی  روزافزون  موفقیت  شکر،  ت
از درگاه خداوند  را  آن مجموعه وزین 

منان خواستارم.«
بانک صادرات ایران و شش شرکت 
ابزاری فعالش از جمله شرکت های گروه 
سپهر،  صرافی  صادرات،  سپهر  الی  م
تامین سرمایه سپهر، بیمه سرمد، پرداخت 
الکترونیک سپهر و کارگزاری بانک صادرات 
ایران در این نمایشگاه با ارائه انواع خدمات 
مالی و سرمایه گذاری، این بانک را در حمایت 
از تولید و کمک به توسعه زیرساخت های 

اقتصادی کشور همراهی کردند.

قدردانی دبیر شورای عالی مناطق آزاد از مدیرعامل بانک صادرات ایران

ر  د ی  ر جمهو ئیس  ر ن  و عا م
از  دعوت  ضمن  خانواده  و  زنان  مور  ا
هنرمندان و سینماگران جهت همکاری 
در موضوعات ویژه زنان و خانواده، گفت: 
از طرح ها و آثار هنرمندان و سینماگران 
در این موضوعات استقبال می کنیم و 
حمایت های الزم را انجام خواهیم داد.

ز  ا نان  جوا دنیای  گزارش  ه  ب
انسیه  خانواده،  و  زنان  امور  عاونت  م
خزعلی در مراسم اهدای جوایز معاونت 
ریاست جمهوری در امور زنان و خانواده 
ملی  اراده  تجلی  بخش  برگزیدگان  ه  ب
چهلمین جشنواره فیلم فجر که در تاالر 
ایوان شمس برگزار شد، تجلیل از فیلمی 
کانون  و  دختر  و  پدر  پیوند  آن  در  که 
خانواده ناگسستنی جلوه گر شده را مهم 
امیدواری کرد که در  برشمرد و اظهار 
دولت سیزدهم نقش سینما و رسانه در 
تحکیم بنیان خانواده و نمایش جایگاه 

واقعی زنان پررنگ تر شود.

ضمن  جمهوری  رییس  عاون  م
سینماگران  و  هنرمندان  از  عوت  د
ویژه  موضوعات  در  همکاری  جهت 
زنان و خانواده با این معاونت، گفت: 
به  توان  می  موضوعات  این  جمله  ز  ا
و  زنان در هشت سال مقاومت  نقش 
دفاع مقدس، تالش آنان در پشتیبانی 
از جبهه در سال های جنگ تحمیلی و 

دفاع از حرم اهل بیت)ع(، نقش ویژه 
در  سالمت  مدافعان  عنوان  به  نان  ز
تالشی  همینطور  و  اخیر  های  ال  س
که در نگهداری و حراست از خانواده 
در کنار ایفای نقش هایی که نام برده 
شد و با محوریت نام مقدس زن انجام 
جایگاه  توانستند  که  کسانی  و  ادند  د
و  آورند  در  نمایش  به  را  زن  حقیقی 

در کنار آن به نقش های چندگانه زن 
فرزندپروری  و  مادری  نقش  جمله  ز  ا

زنان توجه دهند.
و  ها  طرح  ز  ا فزود:  ا زعلی  خ
این  در  سینماگران  و  هنرمندان  ثار  آ
موضوعات استقبال می کنیم و حمایت 

های الزم را انجام خواهیم داد.
وی یادآور شد: فراخوانی از سوی 
ریاست  خانواده  و  زنان  امور  عاونت  م
جمهوری با همین عنوان منتشر خواهد 

شد.
نت  و معا ن  ا ر و ا د ؛  مه ا د ا ر  د
ریاست جمهوری در امور زنان و خانواده 
این  جایزه های  و  آمدند  صحنه  وی  ر
بخش به  بهروز شعیبی برای کارگردانی 
زارعی  مریال  و  قبلی  قرار  بدون  یلم  ف
شد.  اهدا  هناس  فیلم  در  بازی  رای  ب
در ادامه این مراسم، بیانیه ای با تاکید 
پاکدامنی  و  عفت  و  خانواده  حریم  ر  ب

قرائت شد.

معاون امور زنان و خانواده رئیس جمهوری:

 از طرح های سینماگران در موضوع خانواده حمایت های می کنیم

جمهوری  انتظامی  عمومی  وظیفه  ازمان  س
اسالمی ایران اعالم کرد: کلیه مشموالن دارای برگ 
آماده به خدمت به تاریخ اسفند ماه سال ۱۴۰۰ می 
بایست در محل و مراکزی که در برگ معرفی نامه 

اعالم شده، حضور یابند.
به گزارش پایگاه خبری پلیس، سازمان وظیفه 
عمومی انتظامی جموری اسالمی ایران در اطالعیه 
به  آماده  برگ  کلیه مشموالنی که  اعالم کرد:  ای 
خدمت به تاریخ اسفند ماه۱۴۰۰ دریافت کرده اند، می 
بایست با مراجعه به یکی از دفاتر خدمات الکترونیک 
انتظامی )پلیس+۱۰( ، برگ معرفی نامه مشموالن 
به مراکز آموزش را دریافت و برابر اطالعات مندرج 

در آن اقدام کنند.
این دسته از مشموالن می بایست روز یکشنبه 
یکم اسفند ماه سال ۱۴۰۰ در ساعت، محل و مراکزی 
که در برگ معرفی نامه مشموالن اعالم شده، حضور 

یابند و به خدمت دوره ضرورت اعزام شوند.
مشموالن اعزامی اسفند ماه می بایست برگ 
واکسیناسیون کووید ۱۹ را با برگ واکسن مننژیت و 

دوگانه در روز اعزام به همراه داشته باشند.
مشموالن می بایست اصل مدارک مورد نیاز 
اعم از برگ آماده به خدمت، برگ محل مراجعه، 
و  شناسنامه  و  ملی  کارت  واکسیناسیون،  رگ  ب
به همراه خود  را  به شرایط خاص  مدارک مربوط 

باشند. داشته 
در ادامه این اطالعیه آمده است؛ عدم حضور 
غیبت  شده  تعیین  های  محل  و  زمان  در  موقع  ه  ب
محسوب شده و برابر ماده ۱۰ و ۵۸ قانون خدمت 

وظیفه عمومی با آنان رفتار خواهد شد.
که  متذکر شده  اطالعیه  این  در  سازمان  ین  ا
می  بیشتر  اطالعات  به  نیاز  صورت  در  تقاضیان  م
توانند از طریق پایگاه اطالع رسانی سازمان به نشانی 
www.vazifeh.police.ir ، سامانه تلفن گویا 
پیام  یا کانال خبرسربازی در  به شماره ۰۹۶۴۸۰ و 
 @ khabaresarbazi رسان سروش  به نشانی

از آخرین اخبار مربوطه مطلع شوند.

فراخوان مشموالن اعزامی اسفند 1400
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عضو هیات رییسه کمیسیون فرهنگی مجلس:
طرح شفافیت آرای نمایندگان را به صحن باز می گردانیم

یک نماینده مجلس شورای اسالمی گفت: باید تالش کنیم رأی گیری در 
مورد طرح شفافیت آرای نمایندگان به شکل علنی صورت گیرد.

زهره سادات الجوردی، درباره اینکه سخنگوی کمیسیون تدوین آیین نامه 
داخلی مجلس شورای اسالمی عنوان کرده است شاید طرح شفافیت آرای نمایندگان 
از دستور کار مجلس خارج شود، گفت: طرح شفافیت آرای نمایندگان جزو اولین 
طرح هایی بود که بعد از تشکیل مجلس یازدهم ارائه شد. الزم است یادآوری شود 
تعدادی از نمایندگان قبل از اینکه به مجلس راه پیدا کنند، در شعارها و تبلیغات 
خودشان گفته بودند که از شفافیت حمایت خواهند کرد و بعد از ورود به مجلس و 

در حال حاضر تعداد قابل توجی از نمایندگان خواهان شفافیت آرا هستند. 
سخنگوی  که  صحبتی  داد:  ادامه  اسالمی  شورای  مجلس  نماینده  ین  ا
کمیسیون تدوین آیین نامه داخلی مجلس عنوان کرده این است که اگر دوباره 
طرح در دستور کار قرار نگیرد، حذف خواهد شد؛ اما ما نمایندگان خواستار شفافیت 
آرا تالش و سعی مان بر این است که حتما این طرح در دستور کار قرار گیرد و این 

طور نباشد که به فراموشی سپرده شود.
این عضو هیات رییسه کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسالمی درباره 
اینکه گفته می شود نمایندگان مخالف شفافیت آرا از واکنش ها در حوزه انتخابیه 
تائید صالحیت هایشان  بر  آرا  این  تاثیر  آرایی که می دهند و همچین  به  نسبت 
سخن می گویند، گفت: ما در مساله شفافیت آرا این عقیده را داریم که نماینده به 

هر چیزی که رای می دهد حتما یک دلیلی دارد.
وی ادامه داد: نماینده ای به موضوعی رای مخالف یا موافق را می دهد حتما 
دالیل  خودش را دارد؛ علت را هم در حوزه انتخابیه از وی سوال کنند قطعا باید 
بیان کند به چه دلیلی چنین نظری داشته است اگر منطبق با منطق باشد، حتما 

مردم حوزه انتخابیه از او رأیی را که داده است، خواهند پذیرفت.
وی تاکید کرد: باید فرهنگ سازی شود تا منافع ملی برای مردم مهم تر از حوزه 
انتخابیه باشد هرچند در بسیاری از اوقات منافع ملی با حوزه انتخابیه منافاتی ندارد. 

رئیس جمهور در جلسه هیات دولت:
کنترل مستمر بازار کاالهای اساسی ضروری است

رئیس جمهور بر ضرورت کنترل مستمر بازار کاالهای اساسی و تبیین و تشریح 
اقدامات انجام شده برای ایجاد آرامش خاطر در جامعه، تاکید کرد.

آیت اهلل سید ابراهیم رئیسی روز گذشته)چهارشنبه( در جلسه هیات دولت با 
اشاره به تالش شبانه روزی دولت برای جبران کاستی ها و رفع مشکالت معیشتی و 
اقتصادی مردم گفت: همه وزارتخانه ها و دستگاه های اجرایی و نظارتی موظف هستند، 
اخبار مطرح شده در حوزه فعالیت خود را با دقت رصد و پیگیری کرده و در صورت 
صحت بالفاصله برای رفع مشکل اقدام کنند و مواردی که با هدف ایجاد نگرانی و 
تشویش اذهان عمومی در فضای مجازی منتشر میشود را برای مردم تبیین کنند.

رئیسی تاکید کرد: نباید اجازه داد عده ای با سوداگری و انتشار اخبار کذب 
و دروغ، زندگی و معیشت مردم را دچار مشکل کرده و تالش های انجام شده را 

زیر سوال ببرند.
و  دستگاه ها  در  انسانی  نیروی  جذب  در  عدالت  رعایت  بر  ادامه  در  ئیسی  ر
سازمان های مختلف تاکید کرد و گفت: اقدامات انجام شده در حوزه نیروی انسانی 

در تمام دستگاهها و سازمان های اداری باید تابع مقررات و عادالنه باشد.

مدیر روابط عمومی دادستانی کل کشور:
فضای مجازی به حکم عقل و شرع باید ساماندهی شود

مدیر روابط عمومی دادستانی کل کشور گفت: دادستان کل کشور به لحاظ 
آگاهی و اشراف بر تهدیدات، مضرات و معضالت فضای مجازی دائمًا و در هر برنامه 
و مراسمی در حال هشدار دادن است که هرچه زودتر باید این فضا سر و سامان 

پیدا کرده و مدیریت شود.
حجت االسالم سید محسن هاشمی درخصوص آسیب های فضای مجازی 
و هشدارهای متعدد و دغدغه های دادستان کل کشور به مسئوالن امر درخصوص 
مدیریت صحیح این فضا اظهار داشت: همانگونه که می دانیم با افزایش روزافزون 
تکنولوژی و به تبع آن شبکه های مختلف اجتماعی، موضوع فعالیت و نظارت بر 
این فضای گسترده به یکی از مهمترین مسائل روز کشور در سالیان اخیر تبدیل 
شده است. به گونه ای که مقام معظم رهبری )دام ظله العالی( در دیدارهای مختلف 
با کارگزاران نظام و فرمایشات خود به آن اشاره فرموده و بر ضابطه مند شدن این 

فضا تاکید مضاعف داشته اند.
وی گفت: موضوع فضای مجازی و مدیریت آن یک مسئله فرا قوه ای است 
یا سازمان خاصی نیست. به عبارت بهتر مجلس  و صرفا مربوط به یک دستگاه 
شورای اسالمی در قانونگذاری، قوه مجریه در اجرای قانون و دستگاه قضایی در 
نظارت بر اجرای قانون مکلف هستند به وظایف خود در این حوزه حساس و خطیر 

به درستی عمل نمایند.
وی گفت: دستگاه قضایی کشور هم در راستای وظایف و تکالیفی که قانون 
اساسی و قوانین و مقررات بر عهده او قرار داده است وظیفه دارد ضمن رسیدگی به 

جرائم ارتکابی، در پیشگیری از وقوع جرم هم ورود جدی داشته باشد.
دبیر کمیته پیگیری مطالبات حوزه فرهنگ و رسانه دادستانی کل کشور افزود: 
بر اساس برخی گزارشات، پرونده های مرتبط با فضای مجازی حجم قابل توجهی 
پیدا کرده و این پرونده ها در حال افزایش است. در حالیکه اگر به هشدارها توجه 
و عنایت الزم می شد و مراقبتهای الزم اعمال می گشت از وقوع بسیاری از جرائم 

پیشگیری بعمل می آمد.

هشدارعضو کمیته علمی کشوری مقابله با کرونا؛

در مرحله طوفانی ابتال به ُامیکرون قرار داریم
دبیر بورد ایمنی شناسی 
علمی  کمیته  عضو  و  کشور 
کشوری مقابله با کرونا با بیان 
اینکه اگر دو تا سه هفته بتوانیم مدیریت 
درستی اعمال کنیم، بیشتر می تواند در 
کنترل اپیدمی به ما کمک کند، گفت: 
همچنین اگر مردم مراعات کنند تا این 
مرحله که مرحله طوفانی ابتال است را 
از  آسیبی کمتر  با  توان  گذارانیم، می  ب

این پیک گذشت.
وضعیت  درباره  وجگانی،  کتر  د
نگرانی  جای  گفت:  کشور،  در  رونا  ک
سه  مرگ های  به  که  دارد  تاسف  و 
رقمی رسیده ایم. با این حال اگر بتوانیم 
پروتکل های فاصله گذاری و استفاده از 
و  دورهمی ها  کنیم،  رعایت  را  اسک  م
از  و  کرده  تعطیل  واقعا  را  همانی ها  م
تجمعات در این مقطع زمانی پرهیز کنیم 
و ضمن اینکه واکسیناسیون نوبت سوم 
را حتما در اولویت قرار دهیم، می توان 

این پیک را کنترل کرد.
در  محدودیت   ایجاد  درباره  ی  و
فعالیت های اجتماعی، گفت: باید در همه 
مکان های تجمعی، فاصله گذاری رعایت 
شود. به عنوان مثال اوال بهتر است در 
این شرایط به ویژه در شهرهای قرمز، 
سایر  و  تئاتر  سینما،  مانند  کان هایی  م
مکان های تجمعی سربسته، باز نباشند 
و اگر هم باز هستند، حتما فاصله گذاری 
را رعایت کنند و بیش از 3۰ تا ۴۰ درصد 
ظرفیت را استفاده نکنند. در عین حال 
باید  غیرضرور  تجمعی  عالیت های  ف
با  نیز  ضروری  موارد  و  شود  عطیل  ت

حداقل ظرفیت و حداکثر فاصله گذاری 
انجام شود.

تا سه  اگر دو  داد:  ادامه  وجگانی 
اعمال  درستی  مدیریت  بتوانیم  فته  ه
کنیم؛ فاصله گذاری، استفاده از ماسک، 
عدم برگزاری تجمعات و واکسیناسیون 
بیشتر  دهیم،  انجام  و  کرده  رعایت  ا  ر
می تواند در کنترل اپیدمی به ما کمک 

کند.
افزایش دوباره  اینکه  با بیان  وی 
مرگ های ناشی از کرونا واقعا غم انگیز 
گفته می شود  که  گفت: هرچند  است، 
که مرگ ومیر اُمیکرون کمتر است، اما 
ابتال خیلی باال رود، عدد  وقتی میزان 
مرگ ومیر هم باال می رود. بنابراین باید 

را در  آید و شیوع ویروس  پایین  بتال  ا
جامعه کاهش دهیم تا به تبع آن مرگ 
و میر هم کاهش یابد، اما اگر از ابتال و 
شیوع ویروس در جامعه پیشگیری نشود، 
قطعا مرگ و میر باز هم افزایش می یابد.  
رزش  ا  : د کر کید  تا نی  جگا و
زیاد است.  بسیار  با ماسک،  پیشگیری 
افرادی که ماسک زده و فاصله را رعایت 
شیوع  از  پیشگیری  در  بسیار  می کنند، 
توجه  باید  بود.  خواهند  موثر  یماری  ب
کرد حتی اگر میزان بستری و مرگ در 
اُمیکرون کم باشد، اما وقتی میزان ابتال 
باال می رود، همان میزان کم بستری و 

مرگ نیز چشمگیر می شود.
وی درباره بیشترین سن درگیری 

در حال حاضر  نیز گفت:  اُمیکرون  ر  د
در اُمیکرون ابتالی جوانان و کودکان 
و اطفال افزایش یافته است؛ به طوری 
که برخالف دلتا که عمدتا افراد مسن را 
درگیر می کرد، اُمیکرون سنین پایین تر را 
درگیر می کند. باید در خانواده ها مراقبت 

زیادی از کودکان شود.
گلودرد،  بینی،  آبریزش  جگانی،  و
تب و ... را از عالئم اُمیکرون برشمرد 
و گفت: در حال حاضر هر بیماری شبه 
سرماخوردگی را باید به اُمیکرون نسبت 
دهیم. اگر مردم بتوانند مراعات کنند تا 
این مرحله که مرحله طوفانی ابتال است 
را بگذارانیم، می توان با آسیب کمتر از 

این پیک گذشت.
ث
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زیر نظر: علی هوشمند

رییس سازمان سنجش آموزش کشور:
آزمون دکتری ۱۴۰۱ به تعویق نمی افتد

رییس سازمان سنجش آموزش کشور با تاکید بر رعایت پروتکل های 
بهداشتی در کنکور دکتری ۱۴۰۱ از درنظر گرفتن محیط ایزوله در حوزه ها 

برای داوطلبان کرونایی خبر داد.
عبدالرسول پورعباس رییس سازمان سنجش آموزش کشور، در پاسخ 
به این سوال که آیا در پی شیوع امیکرون در کشور احتمال تعویق آزمون 
دکتری ۱۴۰۱ وجود دارد؟ گفت: فرآیند آزمون دکتری متمرکز سال ۱۴۰۱ 
آغاز شده و اقدامات مربوط به حوزه بندی، چاپ سواالت و دفترچه ها صورت 

گرفته و قرنطینه سواالت هم انجام شده است.
با بیان چاپ و قرنطینه بودن سواالت آزمون دکتری  وی در ادامه 
مختلف  رشته های  و  آزمون شروع شده  فرآیند  از  عمده ای  بخش  گفت: 
زیادی در این مقطع وجود دارد که مطابق با رشته ها تعداد زیادی سوال 
باید طرح می شده که از ماه ها قبل این اتفاق افتاده و اکنون سواالت در 
چاپخانه و قرنطینه در حال چاپ و آماده سازی هستند، سپس در زمان مقرر 

به حوزه ها ارسال شوند.
رییس سازمان سنجش آموزش کشور درباره میزان داوطلبان کنکور 
دکتری ۱۴۰۱ توضیح داد: در این آزمون حدودا ۱۸۶ هزار داوطلب داریم 
که ۸۱ هزار نفر آن ها خانم و ۱۰۵ نفر از آن ها آقا هستند. این داوطلبان با 
حفظ تمام پروتکل ها بین ۹۶ شهر تقسیم بندی خواهند شد. به طور متوسط 

ما در هر شهری ۱۹۰۰ تا ۲۰۰۰ نفر بیشتر داوطلب نداریم.
پورعباس بیان کرد: این ۹۶ شهر ۱۸۹ حوزه اصلی ۵۹۷ حوزه فرعی 
دارند. همچنین دارای ۵ هزار ۹۰۵ سالن و کالس بزرگ و متفاوت هستند. 
نفر جمعیت می پذیرند،   ۱۰۰ تا   ۷۰ به طور طبیعی جمعیت هر کالسی 
ما اکنون به طور متوسط حضور 3۰ نفر را در کالس های درس پیش  ا

ینی می کنیم. ب
رییس سازمان سنجش آموزش کشور با تاکید بر رعایت پروتکل های 
داوطلبان،  میان  اجتماعی  فواصل  و  پروتکل ها  تمام  لذا  گفت:  هداشتی  ب
و  شد  خواهد  رعایت  آزمون ها  برگزاری  محل  در  و…  فضا  ضدعفونی 
انشاهلل هیچ گونه خدشه ای به آزمون دکتری ۱۴۰۱ وارد نمی شود و سر 

موقع برگزار خواهد شد.
وی در پاسخ به این سوال که آیا همانند سابق برنامه خوداظهاری 
داوطلبان با توجه به پیک ششم و جدا شدن مراکز افراد مبتال از افراد سالم 
در نظر گرفته خواهد شد یا خیر؟ گفت: داوطلبان در بدو ورود کنترل خواهند 
شد و اگر کسی عالئمی داشته باشد به محل های اختصاصی که در تمام 

حوزه ها پیش بینی کردیم می رود.
پورعباس در این خصوص توضیح داد: همه داوطلبان به محض ورود 
پایش می شوند و اگر کوچکترین عالئمی از سرماخوردگی در افراد دیده 
شود در محل های ایزوله نگهداری می شوند و فضاهایی بر این امر در هر 

حوزه در نظر گرفته شده است.
رییس سازمان سنجش آموزش کشور در پاسخ به این سوال که یعنی 
مانند سابق فضای بیمارستانی برای داوطلبان کرونایی در نظر گرفته نشده 
است؟ گفت: آمار بیمارستانی امیکرون خیلی باال نیست و طبیعی است که 
اکثر افراد در خانه استراحت کرده و درمان می شوند. لذا پیشنهاد ما این 
است که در آزمون دکتری ۱۴۰۱ در همه حوزه ها این موضوع مدیریت 
شود. از این رو امکانات ویژه ای را سازماندهی کرده اند که داوطلبان مبتال 
در همان محل های ایزوله شده آزمون خواهند داد و دیگر حوزه بیماستانی 

برای کنکور ۱۴۰۱ نداریم.

دستگیری کالهبردار بزرگ پیامک جعلی سامانه ثنا در پایتخت
رئیس پلیس فضای تولید و تبادل اطالعات پایتخت از شناسایی و دستگیری کالهبردار 

اینترنتی با ترفند پیامک جعلی سامانه ثنا خبر داد.
به گزارش پایگاه اطالع رسانی پلیس فتا، سرهنگ داود معظمی گودرزی، رئیس 
پلیس فتا تهران بزرگ در تشریح این خبر اظهار داشت: در پی مراجعه تعدادی از شهروندان 
به پلیس فتا پایتخت مبنی بر برداشت غیرمجاز از حسابشان بعد از دریافت پیامک جعلی 

سامانه ثنا و ابالغ قضایی، موضوع در دستور کار پلیس قرار گرفت.
سرهنگ گودرزی خاطر نشان کرد: در این ترفند با عنوان سامانه »ثنا«، عده ای از 
مجرمین سایبری با طراحی و ارسال پیامک حاوی یک لینک آلوده به بدافزار فیشینگ، 
کاربران را ترغیب به ورود به سامانه و مشاهده ی ابالغیه ی خود کرده در ازای واریز 

وجوه اندک می کنند که در نهایت به کالهبرداری از شهروندان می کنند.
این مقام انتظامی ادامه داد: کارشناسان پلیس فتا پایتخت بالفاصله اقدامات تخصصی 
خود را آغاز کردند و با تالش شبانه روزی و بهره گیری از روش های فنی و علمی موفق 

شدند ردپای مجرم را شناسایی کرده و به هویت این شیاد دست پیدا کنند.
افزود:در نهایت پرونده وارد مرحله عملیاتی شده و این  پایتخت  رئیس پلیس فتا 
مجرم پس از تشریفات قضایی در یکی از مناطق حاشیه تهران در مخفیگاه خود دستگیر 

و به همراه تجهیزات الکترونیک به پلیس فتا منتقل شد.
سرهنگ گودرزی با اشاره به اینکه این مجرم از سابقه داران کالهبرداری پیامکی 
است و برای سومین بار است که به همین جرم توسط پلیس فتا دستگیر شده بیان داشت: 

انتقال به پلیس فتا همه چیز را انکار می کرد اما با مشاهده مستندات و  از  متهم پس 
ادله دیجیتال جمع آوری شده توسط پلیس ضمن پذیرش بزه انتسابی پرده از چگونگی 

اقدامات مجرمانه خود برداشت.
رئیس پلیس فتا تهران بزرگ با تاکید بر اینکه مهمترین عامل پیشگیری از این نوع 
کالهبرداری، افزایش آگاهی در این خصوص است به شهروندان توصیه کرد: به پیامک 
های ناشناس که دارای لینک هستند توجه نکنید و دقت داشته باشید که هیچ سازمان 
رسمی و دولتی از جمله قوه قضائیه با شماره های شخصی برای شما پیامک ارسال نمی 
کند،شهروندان همچنین می توانند هرگونه موضوع مشکوک و مشابه را از طریق تماس 
با شماره ۱۱۰ و یا سایت پلیس فتا به آدرس www.cyberpolice.ir گزارش کنند.

****
باند کالهبرداری با وعده فروش نوزاد در فضای مجازی منهدم شد

همچنین رئیس پلیس فضای تولید و تبادل اطالعات پایتخت از شناسایی و دستگیری 
اعضای یک باند کالهبرداری با وعده فروش نوزاد با قیمت ۱۲۰ میلیون تومان در فضای 

مجازی خبر داد.
سرهنگ داود معظمی گودرزی، در این باره توضیح داد: طی رصد و پایش شبکه 
های اجتماعی توسط کارشناسان مشخص شد صفحاتی با عنوان خرید و فروش نوزاد در 
حال فعالیت در فضای مجازی هستند  در یک ماه گذشته این دومین باند کالهبردار تحت 
عنوان فروش نوزاد در فضای مجازی است که توسط پلیس تخصصی منهدم شده است.
وی خاطرنشان کرد: با توجه به اهمیت موضوع بالفاصله اقدامات تخصصی این 
پرونده آغاز و با پیگیری های فنی مشخص شد این صفحات توسط یک گروه اداره می 

شود که با وعده فروش نوزاد اقدام به کالهبرداری از افراد متقاضی می کنند.
این مقام انتظامی ادامه داد: با اقدامات شبانه روزی متخصصان سایبری پلیس فتا، 
تمامی اعضای این باند که متشکل از ۲ زن و ۲ مرد بودند، شناسایی و طی یک عملیات 
غافلگیرانه تهران بزرگ دستگیر و یک نوزاد ۱۵ روزه نیز از محل اختفای این افراد کشف شد.
رئیس پلیس فتا پایتخت با اشاره به اینکه مجرمان دستگیر شده از سابقه داران در 
این زمینه نیز هستند، افزود: این افراد شیاد که در گذشته نیز به همین جرم توسط پلیس 
فتا دستگیر شده اند برای فروش هر نوزاد مبلغ ۱۲۰ میلیون تومان طلب می کردند و 
پس از اینکه افراد متقاضی وجه مورد نظر را واریز می کردند دیگر پاسخگوی آنها نبودند.
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آیا پردازنده های اینتل لیک فیلد کیفیت 
و کارایی موردانتظار را دارند؟

و  متنوع  نتایج  لیک فیلد  اینتل  پردازنده های  روی  اولیه  نچمارک های  ب
آن ها  کارایی  و  درباره ی کیفیت  نتیجه  گیری  نشان می دهند که  متناقضی  حتی 

را دشوار می کند.
گزارش ها و اخباری که اخیرا درباره ی پردازنده های اینتل لیک فیلد منتشر 
بررسی های  به  نگاه  با  کاربران  درواقع،  هستند.  همراه  ابهام  کمی  با  شده اند، 
و  قدرت  از  گوناگونی  نتایج  سخت افزار،  دنیای  متنوع  رسانه های  در  نجام شده  ا
کارایی پردازنده های جدید تیم آبی دریافت می کنند. برخی از نتایج اولیه نشانه  های 
مناسبی از قدرت فراوان محصول جدید اینتل بودند که حتی پیش بینی می کردند 
کوالکام و سامسونگ از نتایج به دست آمده هراسان شوند. به هر حال، می توان با 
کمی دقت در زاویه ی دید و بررسی پردازنده های لیک فیلد، نتیجه  گیری منطقی 

درباره ی آن ها ارائه کرد.
پردازنده  لیک فیلد )عبارت صحیح تر برای آن SoC است( پردازنده ی ۷ واتی 
 Sunny و یک هسته ی پردازشی Tremont با چهار هسته ی پردازش مرکزی
Cove است که از هایبرتردینگ هم بهره نمی برد. قطعا چنین پردازنده  ای رقیب 
و  مقایسه ها  درنتیجه،  بود؛  نخواهد   )Core( کور  خانواده ی  کامل  حصوالت  م
بنچمارک هایی که بین لیک فیلد و پردازنده های کامل کور می شود، هیچ گاه برتری 
 CB۱۵ مذکور در بنچمارک SoC پردازنده ی کوچک تر را نشان نمی دهد. امتیاز
 ۸۱۰۰y-Core m3 در بخش پردازش تک رشته ای کمتر از امتیاز پردازنده ی
گزارش می شود )3/۸۸ دربرابر ۲/۹۶(. البته در پردازش چندهسته ای شاهد نتایج 

بهتری هستیم و لیک فیلد امتیاز ۲۵۵ را دربرابر امتیاز ۱۶۲ رقیب ثبت می کند.
پردازنده ی ۸۱۰۰y-m3 را می توان بهترین گزینه در خانواده ی x۸۶ برای 
مقایسه با Lekefield SoC دانست. پردازنده ی سری Core M تراشه ای 
دوهسته ای با چهار رشته ی پردازشی محسوب می شود که توان طراحی گرمایی 
آن ۵ وات و سرعت کالک پایه  اش ۱/۱ و سرعت کالک تقویت شده ی آن ۴/3 

گیگاهرتز است.
الگوی رقابتی لیک فیلد دربرابر کور ام )ضعف در امتیاز تک رشته ای و برتری 
 R۲۰ و R۱۵ و R۱۰ در امتیاز چند رشته ای( در تمامی بنچمارک های ساین بنچ
و گیگ بنچ ۵.۱ دیده می شود. پردازنده ی ۸۱۰۰Y-m3 در تمامی آزمایش های 
تک رشته  ای پیروز می شود و فاصله ی زیادی هم با رقیب دارد. درمقابل، در تمامی 
آزمایش های چند هسته ای شاهد پیروزی پردازنده ی لیک فیلد هستیم که فاصله ی 

بیشتری با فاصله ی رقابت تک رشته ای را هم نشان می دهد.
بررسی ها،  نتیجه ی  به  نگاه  با  کوالکام  دارند  اعتقاد  کارشناسان   رخی  ب
پیروزی  به قطع نمی توان  البته  )تِک رادار(؛  پیروزی می زند  نشانه ی  به  پوزخندی 
کوالکام را در وظایف پردازشی تأیید کرد. به هرحال، پلتفرم ویندوز روی آرم اکنون 
برای هماهنگی با x۸۶ مبتنی بر شبیه سازی 3۲ بیتی است که به تنهایی برخی از 
نتایج آزمایش را خدشه دار می کند. درمقابل، لیک فیلد در عملکرد تک رشته ای در 
بسیاری از آزمایش ها از پردازنده ی کواکاک ۸cx بهتر ظاهر شده )۷۹۷ دربرابر 
۷۰۰(؛ اما درنهایت در پردازش چندرشته ای، ۸cx با امتیاز ۲،۷۶۰ دربرابر ۱،۴۴۱ 
پیروز می شود. درنهایت، شاید کوالکام با نسل بعدی پردازنده های خود رقابت را 
شدیدتر هم بکند؛ اما هنوز نمی توان نتیجه گیری کاملی از پیش بینی های آتی کرد.
در  را  چندهسته ای  پردازش  مقیاس دهی  عامل   ۵.۲ گیک بنچ  پلیکیشن  ا
پذیرفتنی  به هیچ وجه  عامل  این  می کند.  بیان   ۸/۱ با  برابر  لیک فیلد  ردازنده ی  پ
نیست و حتی می توان مدل آزمایش کردن اپلیکیشن را هم درباره ی آن نقد کرد. 
البته نمی توان به طورحتم نتیجه ی آزمایش را رد کرد؛ اما درنهایت ۸/۱ برابر از 

پیش بینی اکثر کارشناسان ضعیف تر است.
ام در  از کور  بهتری  آزمایش های کنونی عملکرد  پردازنده ی لیک فیلد در 
وظایف چند هسته ای دارد. در اینجا، این سؤال مطرح می شود: آیا پردازنده ی جدید 
اینتل با قیمت مناسبی به بازار عرضه می شود که شاهد توزیع انبوه محصوالت 
مبتنی بر آن باشیم؟ احتماال پاسخ منفی خواهد بود. درنهایت، بازهم راه چاره ای 
به جز منتظرماندن برای عرضه ی محصوالت نهایی و نتیجه گیری درباره ی عمر 

باتری و قیمت پردازنده ی تیم آبی نداریم. 

بیمارستان  عفونی  بخش  ئیس  ر
روند  به  اشاره  با  )ره(  خمینی  مام  ا
از  انتقاد  با  کشور،  در  کرونا  عودی  ص
بر آموزش حضوری در مدارس  اصرار 
و دانشگاه ها با وجود شیوع سویه بسیار 
این  چوب  ما  گفت:  امیکرون،  سری  م
خواهیم  هم  باز  و  خوردیم  را  وضوع  م
زمینه  این  در  چرا  نمی دانم  اما،  خورد؛ 

مسئولین مربوطه کوتاه نمی آیند.
با  کوچک،  عمادی  حمید  کتر  د
اشاره به اینکه جهش امیکرون ویروس 
کووید۱۹ چندان شدید و نگران کننده 
نیست، گفت: به آن اندازه که درگیری 
شدید و مرگ و میر در جهش دلتا رخ 
داد، در این جهش جدید نگرانی نداریم؛ 
البته برخی از افراد حاالت شدید بیماری 
را تجربه می کنند که این گروه کسانی 
هستند که واکسن دریافت نکردند. در 
واقع بستری و مرگ و میر واکسن نزده ها 
در صورت ابتال به کرونا، به شکل واضح 

۹۰ درصد بیش از سایر گروه ها است.
این موضوع نشان  تاکید کرد:  و  ا

دهنده اهمیت تزریق واکسن است؛ زیرا 
کسانی که واکسیناسیون داشتند حاالت 
کشنده و خطرناک بیماری کووید۱۹ را 
بیشتر  اساس  این  بر  نمی کنند.  جربه  ت
مراجعین ما هم به شکل سرپایی درمان 

می شوند و کار به بستری نمی رسد.
وی افزود: در سوش دلتا معموال 
مدت قرنطینه بیماری را دو هفته اعالم 
می کردیم؛ ولی چون امیکرون بیماری 
نسبتا خفیف تری است بر اساس مقاالت 
را  روزه  پنج  قرنطینه  هم  ما  وجود  م
پیشنهاد می کنیم که پس از این مدت 
فرد ناقل ویروسی نباشد، ولی برخی از 
موارد هم به شکل استثنا ممکن است که 
الزم باشد قرنطینه بیش از ۵ روز در نظر 
شرایط  پیش بینی  درباره  گرفته شود.او 
در  کرد:  تاکید  آتی،  روزهای  در  کرونا 
مورد کرونا پیش بینی کار اشتباهی است، 
اما فکر می کنیم با توجه به اینکه آمار 
روزانه در حال افزایش است و در شاخه 
دو  تا حدود  داریم،  قرار  پیک  صعودی 
هفته آینده به قله پیک ششم می رسیم. 

این متخصص بیماری های عفونی، 
ادامه داد: آمار بستری های فعلی کرونا 
حدود  خمینی)ره(  امام  بیمارستان  در 
پیک  در  که  حالی  در  است؛  نفر   ۲۰۰
پنجم با سویه دلتا به ۵۰۰ بستری هم 
می رسیدیم. این نشان می دهد ظرفیت 
پذیرش بیمار وجود دارد، اما باید بدانیم 

که کادر درمان هم خسته شده اند.
دگی  ما آ ن  ا میز ه  ر با ر د وی 
اظهار  )ره(،   خمینی  امام  بیمارستان  
کرد: تخت های ICU یک مقدار هنوز 
کافی نیستند که آن هم به دلیل کمبود 
نیست، بلکه همکاران هنوز به این نتیجه 
اختیار  در  را  این بخش ها  که  نرسیدند 
حوزه  در  مجموع  در  دهند؛  قرار  کرونا 
دارو، تخت، اکسیژن و تجهیزات فعال 
کمبود جدی وجود ندارد.عمادی با انتقاد 
از بازگشایی حضوری مدارس، گفت: این 
کار اشتباهی است که مسئولین وزارت 
آموزش و پرورش و وزارت علوم اصرار 
بر حضوری کردن کالس ها و امتحان ها 
دارند؛ ما چوب این موضوع را خوردیم 

نمی دانم  اما،  خورد؛  خواهیم  هم  باز  و 
مربوطه  مسئولین  زمینه  این  در  چرا 

کوتاه نمی آیند.
و  تزریق  اهمیت  بر  تاکید  با  او 
تکمیل واکسیناسیون، ادامه داد: تزریق 
باردار بسیار مهم  واکسن به خانم های 
است زیرا ایمونوگلوبولین از طریق جفت 
به کودکی که به دنیا می آید، می رسد و 
ایمنی نسبی برای نوزاد ایجاد می شود. 
بیش از یک سال است که واکسیناسیون 
با انواع واکسن ها در حال انجام است و 
اگر قرار بود در جایی واکسن بر جنین  
اثرگذار باشد حتما سر و صدای زیادی 
کووید۱۹  واکسیناسیون  می شد.  برپا 
منفی  تاثیر  باردار  مادران  بر  تاکنون 
نداشته است. سوش امیکرون به نسبت 
درگیر  بیشتر  را  بچه ها  جهش ها  سایر 
می کند و باید حتما کاری کنیم تا برخورد 
کودکانی که هنوز واجد شرایط تزریق 
واکسن نیستند با بیماری کاهش یابد؛ 
یکی از اقدامات مناسب تزریق واکسن 

به مادران باردار است.

یک پزشک متخصص عفونی:

شروع آموزش حضوری موجب روند صعودی کرونا شد

مفقودی
شناسنامه مالکیت سواری سمند تیپ ایکس ۷ به رنگ نقره ای متالیک مدل 
۱3۸۵ به شماره پالک ۸۲۲ ط ۱۴-ایران۴۶ به شماره موتور ۱۲۴۸۵۰۶۰۹۹۸ به 
شماره شاسی ۱۴۵۵3۰۱۲ متعلق آقای اسماعیل حق پرست اسبو فرزند حسن 

مفقود وازدرجه اعتبار ساقط می باشد.

مفقودی
سندکمپانی و شناسنامه مالکیت سواری پژوROA به رنگ نوک مدادی 
انتظامی ۶۵۴ ه ۵۲-ایران33 به شماره موتور  متالیک مدل ۱3۸۶ به شماره 
۱۱۶۸۶۰۷۴3۸۷ به شماره شاسی ۶۱3۷۱۸3۰ متعلق به محمد گل پور اسمعیلی 

ازگلی مفقود وازدرجه اعتبار ساقط می باشد.

مفقودی
 ۲۰۰CC سندکمپانی و شناسنامه مالکیت یکدستگاه موتورسیکلت همتاز
به رنگ مشکی مدل ۱3۹۴ به شماره انتظامی ۸۱۴۱۹-۵۸۲ به شماره موتور 
به  متعلق   NBF۲۰۰W۹۴۰33۲۷ شاسی  شماره  به    ۰۱۹۸NBF۲۰۸۵۹۰

مصطفی شعبان زاده مفقود وازدرجه اعتبار ساقط می باشد . 

مجوز حمل سالح و مهمات شکاری اسلحه ۲ لول ساچمه زنی ته چر 
مدل کوسه کالیبر ۱۲ ساخت کشور ایران به شماره ۰۲۲۰۰۵۶3 به نام اینجانب 
طیب نبی زاده فرزند امیر ب شماره ملی ۲۹۹۴۰3۹3۴۶ مفقود گردیده و از 

درجه اعتبار ساقط است. 

به   فرزند حسین  اینجانبه  خانم نسرین کشفی  دانشگاهی  اصل مدرک 
شماره ملی.3۵۲۱۲۸۱۶۷۱. و شناسنامه۱۲۱۸۴  متولد: ۲۸/۰۶/۶۷

   صادره از دشتستان . فارغ التحصیل رشته حسابداری
 مقطع کاردانی 

مفقود   .۱۶۱۱۶۱3۲۹۸: سریال  شماره  با  ازاد.  دانشگاه  واحد  از  صادره   
گردیده و فاقد اعتبار می باشد ازیابنده تقاضا می شود اصل مدرک را به آدرس 
بوشهر، میدان شهرداریبلوار شهید رئیسعلی ساختمان والیت دانشگاه آزاد اسالمی 

واحد بوشهرارسال نماید.



3 انرژیسال بیست و چهارم-  شماره مسلسل 1958- پنجشنبه 28 بهمن 1400 اقتصاد- 

راهی  بودجه  که  زمانی 
با  دولتها  می شود،  مجلس 
تعصب باالیی از آن دفاع کرده 
کسری  اعالم  یا  انتقادات  به  نسبت  و 
یندگان  نما می دهد؛  نشان  واکنش 
ابعاد  و  کسری  طبل  بر  اما  مجلس 
منفی بودجه می کوبند و طوری هیاهو 
می کنند که قرار است بودجه ای با اصالح 
ساختاری تحویل دهند تا اقتصاد کشور 
را زیر و رو کند ولی درنهایت ترکیبی 
می سازند که هنوز تصویب نشده، صدای 
از آن  میلیاردی  کسری چند صد هزار 
گردن  را  آن  هم  کسی  و  می آید  در 
تقریبا  عجیب  ماجرای  این  نمی گیرد؛ 

هر سال تکرار می شود.
در   ۱۴۰۱ بودجه  الیحه  بررسی 
رفته  پیش  به سمتی  تلفیق  کمیسیون 
سوال   عالمت  آن  مصوبات  اغلب  که 
ایجاد کرده است. از زمانی که با حذف 
با  را  آن  دولت  که  تومانی   ۴۲۰۰ ارز 
اطمینان به مجلس برده بود، مخالفت 
کرد تا هنگامی که در اقدامی عجیب، 
خرید سربازی با هزینه سنگین و بدون 
هماهنگی با دستگاه های ذیربط مصوب 
شد یا جریان افزایش حقوق و شایعاتی 
که در مورد معافیت نمایندگان از اعالم 
ثبت  سامانه  در  حقوق شان  اطالعات 

حقوق و مزایا مطرح بود.
اما بعد از  به اتمام رسیدن بررسی 
الیحه در کمیسیون تلفیق، حاجی بابایی 
-رئیس کمیسیون- در اظهاراتی به دفاع 
حتی  و  پرداخت  کمیسیون  عملکرد  از 
حذف  مثل  موارد  برخی  در  که  گفت 
مردم  کنار  تومانی، مجلس   ۴۲۰۰ ارز 

ایستاده و با آن مخالفت کرده است.  
که  یادآور شد  باید  رابطه  این  در 
ماه  چند  در  تومانی   ۴۲۰۰ ارز  حذف 
گذشته، محوری ترین موضوع اقتصادی 
دولت و مجلس بوده که هر دو همصدا 
بر آن تاکید داشتند؛ به طوری که بارها 
در جلساتی آن را بررسی کرده و وقتی در 
الیحه بودجه خبری از ادامه پرداخت این 
ارز نبود، به نظر می رسید آنقدر طرفین 
از برنامه خود برای حذف ارز ترجیحی 
از کاالهای اساسی مطمئن هستند که 
دولت آن را در بودجه نیاورده و مجلس 
هم آن را تصویب خواهد کرد، اما طولی 
نمایندگان بلند  نکشید که ساز مخالف 
شد و درنهایت حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی 
در سال آینده را منتفی اعالم کرد. ماجرا 
منتقدان،  گفته  به  که  بود  قرار  این  از 
این  بر  که  تاکیدی  همه  با  دولت 
برنامه مشخصی  حتی  داشت،  موضوع 
به  حذف  مدیریت  و  آن  از  بعد  برای 

مجلس ارائه نکرد.
از اظهارات رئیس  بخش دیگری 
کمیسیون تلفیق هم قابل تامل است؛ 

جایی که به راحتی از حذف و اضافه ای 
 ۲۲۰ حداقل  پای  که  گفته  سخن 
هزار میلیارد تومان هزینه در میان است 
ولی پولی برای آن وجود ندارد. او گفته 
مازاد  برداشت  مجوز  نتوانسته  »دولت 
۲۰ درصد منابع صندوق توسعه ملی را 
دریافت کند و مجلس هم موافقت نکرده 
و در این حالت ۱3۷ هزار میلیارد تومان 
نمایندگان  می یابد.  کاهش  منابع  از 
منتظر بودند دولت منابع جدید را برای 
پوشش این رقم معرفی کند یا مصارف 
را کاهش دهد ولی انجام نشده است. “
اما تلفیقی که تا اینجا می دانسته 
پول صندوق توسعه ملی از منابع دولت 
این  رئیس  گفته  به  شده،  حذف  فعال 
کمیسیون، ۸۰ هزار میلیارد تومان دیگر 
به  آن  یارانه  و  اساسی  کاالهای  برای 
هزار   ۱3۷ با  و  کرده  اضافه  مصارف 
میلیارد تومان صندوق اکنون ۲۲۰ هزار 
میلیارد تومان بالتکلیف وجود دارد که 

باید دولت برای آن فکری کند.
قابل  منابع  دولت  اساس  این  بر 
توجهی در بودجه سال ۱۴۰۱ از دست 
داده است. به هر حال روی درآمد ناشی 
از حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی حساب کرده 
بود که فعال وجود ندارد و تصور این را 
داشت که از سهم ۴۰ درصدی صندوق 
درصد   ۲۰ نفت،  درآمد  از  ملی  توسعه 
یعنی حدود ۱3۷ هزار میلیارد تومان را 
در اختیار داشته باشد که آن هم تا اینجا 
منتفی است؛ بنابراین دو محل درآمدی 
وجود  دیگر  که  داشته  نظر  در  ناپایدار 
ندارد ولی باید برای ۸۰ هزار میلیاردی 
که مجلس به مصارف آن اضافه کرده 
هم فکری کند. البته این تنها هزینه های 
جدید نیست و می توان به تغییر مسیر 
اشاره  نیز  بعد  سال  حقوق  افزایش 
حقوق  میلیونی   ۴.۵ حداقل  کرد که 
نسبت  درصدی   ۶۰ رشد  با  الیحه  در 
تا ۵.۶ میلیون  به رقم حداقلی امسال، 
تومان پیش رفته  که هزینه های جاری 

را افزایش خواهد داد.
مجلس  آیا  که  اینجاست  سوال 

برای  درآمدی  محل  از  تصوری  خود 
بودجه های  ر  د شی هایش  ینه ترا هز
حذف  را  منبعی  وقتی  ندارد؟  ساالنه 
می کند، بدون تدبیری برای جبران آن 
یا حذف مصارف، چطور در جای دیگر 
هزینه جدید ایجاد می کند و آیا همین 
ریل گذاری معیوب درنهایت به همان 
ابتدای  از  که  ای  بودجه  کسری های 
منتهی  می آید،  در  صدایش  اجرا  سال 

نخواهد شد؟
عملکرد دولت نیز در برآورد منابع 
جای خود را دارد. به هر حال از سال ها 
نفتی،  درآمدهای  کاهش  با  و  قبل 
چالش  با  آن  جایگزینی  در  دولت ها 
مواجه بوده اند. گاهی مالیات را افزایش 
داده اند که فشار بر گروه های خاص و 
فرار و معافیت های مالیاتی را به همراه 
داشته؛ زمانی روی اوراق فروشی تمرکز 
آن  بابت  کرده که بدهی های سنگینی 
ابزار  عنوان  به  بورس  یا از  ایجاد شده 
تامین مالی استفاده کرده اند که نتیجه 
برای بودجه  چه  اگر  است.  واضح  آن 
را  منابع  داشت  تاکید  دولت   ۱۴۰۱
طوری پایدار و مطمئن پیش بینی کرده 
اما به فاصله ای  که هیچ کسری ندارد 
کوتاه، اولین گزارش مرکز پژوهش های 
مجلس نشان داد که حدود ۷۰۰ هزار 
میلیارد تومان از ۱3۷۲ هزار میلیارد منابع 
احتمال  و  نیست  پایدار  عمومی دولت، 
کسری از این محل وجود دارد که ۱3۷ 
صندوق  منابع  همین  آن  میلیارد  هزار 
اکنون حذف شده  که  بود  ملی  توسعه 
از  منابع حاصل  دولت  است. همچنین 
حذف ارز ۴۲۰۰ را در حالی در الیحه 
برای  پشتوانه ای  ظاهرا  که  بود  آورده 

آن نداشت و  مجلس به آن رای نداد.
این تنها بخشی از حواشی الیحه 
بودجه سال ۱۴۰۱ و به نوعی تکرار یک 
روند معمول در سال های قبل است. مثال 
دولت دوازدهم برای سال جاری الیحه 
۲۴3۵ هزار میلیاردی را به مجلس برد 
نمایندگان  منفی  واکنش های  از  بعد  و 
ینکه  ا بودجه و  کسری  از  نتقاد  ا و 

می خواهند اصالح انجام دهند، بعد از ۶۰ 
روز گردش بودجه در کمیسیون تلفیق، 
را دستکاری کردند که  به گونه ای آن 
توسط  علنی  در  صحن  کلیاتش  حتی 
خود نمایندگان رای نیاورد و رد شد و 
سرانجام آنچه به تصویب رسید نه تنها 
از کسری بودجه دولت کم نکرد بلکه در 
برخی موارد سقف منابع را تا ۷۰  درصد 
هم افزایش داد و بودجه  از همان ابتدای 

سال با کسری مواجه شد.
هم  برگردیم  عقب تر  به  کمی 
محتلف  چالش های  با  جریان  همین 
 ،۱3۹۹ سال  برای  است.  شده  تکرار 
می  حتمی   را  الیحه  کسری  مجلس 
پیش  منابع  داشت که  تاکید  و  دانست 
باید  و  نیست  تحقق  قابل  شده  بینی 
خود  بودجه  از  هم  دولت  شود؛  تعدیل 
نهایی  مصوبه  ولی  کرد  می  دفاع 
و  بود  همراه  منابع  سقف  افزایش  با 
اعالم  با  اجرا،  از  ماه  سه  از  در  کمتر 
میلیاردی  هزار   ۱۵۰ حداقل  کسری 
مواجه شد و دولت برای جبران آن به 
برداشت  و  بیشتر  فروشی  اوراق  سمت 

منابع صندوق توسعه ملی رفت.  
برای سالهای ۱3۹۷ و ۱3۹۸ هم این 
روال تکرار شده بود و قبل تر  از آن هم با 
کمی اختالف، اوضاع به همین  شکل بوده 
است. آنچه برای سال ۱۴۰۱ نیز به تصویب 
می رسد، بعید است متفاوت از این روند 
باشد؛ فرایندی که مورد نقد کارشناسان 
بانک  سابق  همتی-رئیس  اخیرا  است. 
مرکزی - با اشاره به مصوبه های کمیسیون 
تلفیق گفته است که »در مهمترین سند 
مالی ۱۴۰۱، نه تنها اثری از اصالح ساختار 
بودجه که همواره مورد تاکید رهبری بوده 
افزایش  از  نگرانی  بلکه  دیده نمی شود 
خرید  قدرت  کاهش  و  بودجه  کسری 
مردم جدی است.« هرچند که این عدم 
اصالح ساختار و این رویه محدود به این 
دولت نیست ولی به هر حال نتیجه آن به 
تامین مالی از محل هایی منجر می شود 
که خود عامل تورم بوده و آسیب آن به 

مردم می رسد.

رشد 55 درصدی اعطای تسهیالت در شعبه سنندج
رئیس شعبه سنندج بانک توسعه صادرات ایران 
از رشد ۵۵ درصدی اعطای تسهیالت در ده ماهه 
سال جاری خبر داد و گفت: این شعبه از بانک بالغ 
بر ۱۰۰۰ میلیارد ریال تسهیالت در مدت یاد شده به 
صادرکنندگان و تولیدکنندگان صادرات محور استان 

اعطا کرده است.
به گزارش روابط عمومی بانک توسعه صادرات ایران، علی حسین زاده 
ضمن تبریک سالگرد پیروزی انقالب اسالمی، اظهار داشت: طی ده ماهه اول 
سال جاری، نسبت مصارف به منابع این شعبه از بانک۲3۰ درصد بوده است.
وی یادآور شد: با توجه به مصوبات در دست اجرا در این شعبه، مبلغ 

تسهیالت پرداختی تا پایان سال بالغ بر ۱۲۰۰ میلیارد ریال خواهد بود.
از  حسین زاده اذعان داشت: سهم صنعت و معدن استان کردستان 
تسهیالت پرداختی یاد شده، بالغ بر 33۶ میلیارد در بخش صنعت و معدن 

و مابقی به بخش خدمات و بازرگانی تخصیص داده شده است.
رئیس شعبه سنندج بانک توسعه صادرات گفت: علی رغم وجود تحریم 
های ظالمانه بین المللی، این بانک در مدت یاد شده، نزدیک به ۵3 میلیون 
دالر تسهیالت جهت واردات مواد اولیه مورد نیاز به واحدهای تولیدی استان 
تخصیص داده است. در مدت مذکور ۵۲.۴۰۰.۰۰۰ دالر جهت واردات مواد 
اولیه مورد نیاز واحدهای تولیدی استان کردستان تخصیص داده شده است.

حسین زاده خاطرنشان کرد: تسهیالت صادراتی قابل پرداخت بانک 
توسعه صادرات ایران، تسهیالت از محل منابع صندوق توسعه ملی با نرخ 
سود ۱۲% و تسهیالت تلفیقی از محل منابع صندوق توسعه ملی و منابع 
بانک، با نرخ سود ۱۴/۵ درصد و همچنین تسهیالت با نرخ ترجیحی ۱۲ 

درصد برای شرکت های دانش بنیان را شامل می شود.

نرخ حق الوکاله بانک سپه برای سال جدید
برای سال ۱۴۰۱  بانک سپه  الوکاله  نرخ حق 

سه درصد تعیین شد
با مصوبه هیئت مدیره نرخ حق الوکاله بکارگیری 
سپرده های سرمایه گذاری مدت دار بانک سپه در سال 

مالی ۱۴۰۱ سه درصد تعیین شد.
بر اساس این گزارش نرخ حق الوکاله با مصوبه 

بانک مرکزی  برمبنای دستورالعمل  و  بانک  مدیره  و هیئت  هیئت عامل 
تعیین می شود.

فروشگاه های  شرکت  و  آینده  بانک  مشترک  همکاری های 
زنجیره ای رفاه آغاز شد

بانک  مشترک  همکاری  تفاهم نامه  امضای  با 
آینده و شرکت فروشگاه های زنجیره ای رفاه توسط 
بازاریابی  و  امور شعب  معاون  نادر خواجه حقوردی 
مدیره  هیأت  عضو  محمدی  رسول  و  آینده  بانک 
هیأت  رئیس  نایب  پیروزی  رسول  و  مدیرعامل  و 
زمینه  رفاه،  زنجیره ای  فروشگاه های  مدیره شرکت 

ارائه خدمات متقابل بانکداری، بیمه ای و ایجاد هم افزایی الزم و پایه ریزی 
یک اتحاد استراتژیک مالی و اعتباری به منظور ارزش آفرینی برای مشتریان، 

سهامداران، کارکنان و مجموعه ذی نفعان طرفین، فراهم شد. 
اشخاص  به  اعتبار  تخصیص  خصوص  در  طرفین  متقابل  همکاری 
حقیقی و حقوقی )متقاضیان حقیقی معرفی شده از سوی شرکت( از طریق 
شارژ اعتبار در کارت اعتباری »رفاه آینده« از سوی بانک به منظور خرید 
کاالهای تعیین شده توسط شرکت، با استفاده از پایانه های فروش در مراکز 
فروش حضوری شرکت و درگاه پرداخت اینترنتی در پایگاه خرید آن الین 
شرکت متعلق به بانک، در چارچوب قوانین و مقررات، از موضوعات این 

تفاهم نامه مشترک است.
به زودی، کارت اعتباری »رفاه آینده«، با تسهیالت و امتیازات ویژه 
برای مشتریان هر دو مجموعه، پس از عملیاتی شدن، عرضه خواهد شد.

سمات مزیتی برای پیشبرد پروژه های فناورانه بخش تعاون است
مدیر عامل بانک توسعه تعاون شرکت سمات 
بخش  فناورانه  های  پروژه  پیشبرد  برای  مزیتی  را 

تعاون دانست.
توسعه  بانک  عامل  مدیر  مهدیان  اله  حجت 
تعاون در جلسه مجمع سالیانه شرکت سامانه متمرکز 
الکترونیک توسعه تعاون، سمات اظهار داشت: این 
شرکت طی سالیان اخیر اقدامات متعددی در کمک 

جامع  سامانه  بروزرسانی  الکترونیک،  بانکداری  های  زیرساخت  ایجاد  به 
بانکداری، ایجاد و تکمیل مراکز داده بانک و تامین نرم افزارها و سخت 

افزارهای تخصصی داشته است.
وی افزود: تجربه سمات در بیش از یک دهه اخیر و نقش مکمل شرکت 
در ارائه خدمات الکترونیک به مشتریان بانک از جمله تعاونگران این مزیت 
را فراهم آورده است که امکان ارائه خدمات بانکداری نوین از جمله سرویس 
بانکداری باز و گسترش ارتباطات الکترونیک بانک و تعاونی ها مهیا گردد.

مهدیان گفت: با توجه به گستردگی دستگاه های تابعه وزارت تعاون، 
کار و رفاه اجتماعی و نیازمندی سازمانها به پیشبرد پروژه های فناوری در 
حوزه های اداری، مالی و نرم افزاری؛ سمات به عنوان یکی از شرکت های 
گرید دار می تواند اقدامات مشترکی در پیشبرد نقش و رسالت توسعه ای، 

اجتماعی و اقتصادی سازمانها صورت دهد.
در  مالی شرکت  های  مطلوب صورت  گزارش  اخذ  به  اشاره  با  وی 
ادامه گفت: سرمایه  در  ماه سال جاری  آذر  به  عملکرد یک ساله منتهی 
انسانی متخصص و نیروهای جوان و نخبه در مباحث فناوری اطالعات 
در شرکت حضور دارند که امکان یکپارچه سازی پشتیبانی فنی از سامانه 
های نرم افزاری، سامانه مدیریتی بانکداری شرکتی، زیرساخت نرم افزاری 
مدیریت منابع و مصارف وجوه صندوق توسعه ملی و نظارت بر تفاهم نامه 

ها و قراردادهای عاملیت را برای بانک فراهم آورده اند.
مهدیان ادامه داد: مشارکت در تهیه و ایجاد سامانه بیمه کارگزاری 
از طریق وب سایت و سرویس نرم افزاری در محیط ابری ، سامانه نرم 
افزاری مبادالت بین بنگاهی تعاونی ها ، سامانه تامین مالی خرد تضمین 
مرکز  به  فنی  ارایه خدمات  تعاون،  گذاری  شده صندوق ضمانت سرمایه 
پیمانکار و  انتخاب  ارایه خدمات جهت  و  بانک های دولتی  از  داده یکی 
از  تعاون  بخش  هوشمند  و  جامع  سامانه  توسعه  پروژه  اجرای  بر  نظارت 

جمله دستاوردهای سمات بوده است.
سید باقر فتاحی رییس هیات مدیره بانک توسعه تعاون نیز در این 
جلسه گفت: تسهیل در ارایه خدمات اعتباری به مشتریان مطابق تاکیدات 
وزارت امور اقتصادی و دارایی بسیار مهم است که همکاری بانک و سمات 
در این زمینه ها به ویژه در اجرای فرآیند بخشی از تسهیالت قرص الحسنه 
بر مبنای برخط حائز اهمیت است. محمد جعفر ایرانی عضو هیات مدیره 
بانک همچنین خاطر نشان کرد : پیشبرد اقدامات بانک و سمات در بسترهای 
مناسب حقوقی و شفاف از راهبردهای بانک می باشد و زمان بندی صحیح 
و ارزشگذاری دقیق کار تخصصی انجام شده می تواند در تنظیم مناسبات 

طرفین نقش موثری ایفا کند.
در این جلسه حسن شریفی معاون عملیات بانکی و محمد ذوالفقاری 
معاون مالی و پشتیبانی بانک توسعه تعاون، غالمحسین عرب حسنخانی 
مشاور مدیر عامل، رامین نجمی رییس اداره کل سرمایه گذاری و شرکت 
ها، محمد جواد افتخاری مدیر عامل و مجید اکبرزادگان عضو هیات مدیره 

سمات حضور داشتند.

مدیرعامل شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی:
برای سوخت رسانی در ایام تعطیالت نوروزی آماده می شویم 

ابتدای سال جاری تاکنون روزانه حدود ۸۶.3 میلیون لیتر بنزین  از 
گذشته،  سال  در  لیتری  میلیون  میزان ۷۵  با  مقایسه  در  که  شده  توزیع 
را نشان می دهد.  این فرآورده در کشور  افزایش ۱۵.۲ درصدی مصرف 
این میزان با توجه به صعودی بودن روند توزیع مصرف بنزین در کشور و 
نزدیک شدن به ماه های پایانی سال، باز هم افزایش خواهد یافت که البته 
به محدودیت ها و ممنوعیت های وضع شده مرتبط با کرونا نیز بستگی خواهد 
داشت؛ اما اگر ممنوعیت های کم باشد، این عدد در تعطیالت نوروزی به 

حداکثر مقدار می رسد.
پیش بینی می شود که تردد در تعطیالت نوروزی امسال به مراتب از 
تعطیالت نوروزی سال های قبل بیشتر باشد و پیش بینی می شود که مصرف 

بنزین در کشور بیشتر خواهد بود و روند مصرف بنزین نیز افزایشی است.
در سال ۱۴۰۰ در مقایسه با سال گذشته حدود ۱۶ درصد افزایش مصرف 
داشتیم و پیش بینی ها حاکیست که نوروز امسال متفاوت با سال های قبل 
باشد و اگر محدودیت های کرونایی نداشته باشیم، مصرف بنزین در تعطیالت 

نوروزی به روزانه بیش از ۱۰۰ میلیون لیتر برسد.
کرامت ویس کرمی- مدیرعامل شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی 
درباره تدابیر صورت گرفته برای این مهم اعالم کرده است: برنامه ریزی ها 
را از ابتدای اسفندماه انجام می دهیم که برای سوخت رسانی در ایام تعطیالت 
نوروزی آماده شویم. قطعا مصرف بنزین باال خواهد رفت و برنامه ریزی برای 
ذخیره سازی مناسب در انبارهای کشور انجام شده است. مامورین و اکیپ های 
عملیاتی ما در کل کشور )در مناطق عملیاتی و حوزه ستادی( مراجعه  می کنند 
و مسیرهای مختلف را در کشور بررسی  می کنند، نواقص و کاستی ها را بررسی  
و پیگیری کنند و برطرف کنند و ان شاءهلل برای تعطیالت نوروزی که شروع 

آن ۲۵ اسفندماه است، آمادگی کامل داشته باشیم.
طبق اعالم ویس کرمی به وزارت نفت، بازدید از جایگاه های عرضه 
گذشته  در سال  انجام می شود.  قبل  رویه سال های  سوخت کشور طبق 
برای  برنامه ریزی  ماه  اسفند  ابتدای  از  بود،  تردد  ممنوعیت  و  محدودیت 
اعزام اکیپ های عملیاتی و تیم های بازرسی به مناطق مختلف کشور را 
انجام می دهیم تا آمادگی کامل جایگاه ها را احراز کنند تا با توجه به افزایش 
تعداد سفرها، بتوانیم خدمات خوبی را در بحث سوخت رسانی در ایام نوروز 

پیش رو ارائه کنیم.
پیش بینی افزایش مصرف بنزین احتمال واردات آن را بیشتر کرد؛ 
موضوعی که جلیل ساالری - مدیرعامل شرکت ملی پاالیش و پخش 
را تکذیب کرد و گفت: میانگین  با صراحت آن  ایران  نفتی  فرآورده های 
مصرف روزانه بنزین در شرایط فعلی ۸۶ میلیون لیتر بوده و  اکنون ذخایر 
بنزین در شرایط مطلوبی است و نوروز سال ۱۴۰۱ واردکننده بنزین نمی شویم.

در این بین خبری از تخصیص سهمیه سفر نیز وجود ندارد و تاکنون 
دولت در این رابطه تکلیفی را مشخص نکرده است.

میانگین مصرف بنزین در سال جاری به ۸۶ میلیون لیتر در روز رسیده 
است، اکنون تولید بنزین حدود ۱۰3 تا ۱۰۴ میلیون لیتر در روز برآورد می شود. 
در چند روز گذشته اقداماتی در پاالیشگاه الوان در خصوص جلوگیری از 

خام فروشی انجام شد.
در خصوص سایر فراورده ها نیز باید گفت از ابتدای سال ۱۴۰۰ تا اواسط 
بهمن ماه سال جاری به صورت میانگین روزانه حدود ۵۱۰۰ تن گاز مایع در 
کشور توزیع شده که این عدد در سال گذشته، ۵۴۰۰ تن بوده، این رقم در 
مقایسه با سال گذشته حدود ۵.۶ درصد کاهش یافته که یکی از دالیل آن، 
توزیع الکترونیکی بوده، از ابتدای سال همچنین به صورت میانگین روزانه 
3.۹ دهم میلیون لیتر نفت سفید در کشور توزیع شده که این عدد در سال 
گذشته ۴.۵ میلیون لیتر در روز بوده که کاهش ۱3 درصدی را نشان می دهد 

و علت این کاهش افزایش تعداد روستاهای گازرسانی شده است.
همچین روزانه حدود ۴ میلیون لیتر سوخت هوایی در کشور توزیع 
می شود که این رقم در ایام نوروز با توجه به افزایش تقاضا، بیشتر  می شود 
و به روزانه ۵ میلیون لیتر نیز افزایش پیدا می کند. هرچه به روزهای پایانی 

سال نزدیک می شویم، این رقم افزایش پیدا می کند.

صدای کسری چند صد هزار میلیاردی بودجه درآمد؛

حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی در سال آینده منتفی شد!
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زیر نظر: محمد امامی

کره جنوبی به دنبال واردات مجدد نفت
 از ایران

رسانه های کره جنوبی از برنامه این کشور برای ازسرگیری واردات نفت از ایران 
پس از سه سال وقفه خبر دادند.

وزارت امور خارجه کره جنوبی روز چهارشنبه اعالم کرد این کشور و ایران 
رایزنی هایی برای بحث در مورد راه های حل اختالفات چندساله بر سر دارایی های 

بلوکه شده ایران تحت تحریم های آمریکا انجام داده اند.
به نوشته خبرگزاری یونهاپ کره جنوبی، در حالی که مذاکرات چندجانبه برای 
احیای توافق هسته ای ۲۰۱۵ ایران وارد مرحله نهایی می شود، بانکداران ایرانی و 
مقامات شرکت ملی نفت ایران هم اکنون در کره جنوبی هستند تا با مقامات سئول 

دیدار و درباره مسائل اقتصادی معلق گفتگو کنند.
 بیش از ۷ میلیارد دالر از وجوه ایران در دو بانک کره ای تحت تحریم های 

ایاالت متحده بلوکه شده است.
در این دیدار دو روزه که از روز سه شنبه آغاز شده، دو طرف درباره گزینه های 
منظور  به  نفت  تجارت  ازسرگیری  امکان  و  ایران  شده  بلوکه  پول های  پرداخت 

آماده سازی برای کاهش احتمالی تحریم های آمریکا علیه ایران مذاکره کردند.
دارد،  را  جهان  نفت  بزرگ  ذخایر  چهارمین  که  ایران  تحریم ها،  از  پیش  تا 

تأمین کننده اصلی نفت کره جنوبی بود.
 پس از تحریم های آمریکا و عدم صدور معافیت در ماه مه سال ۲۰۱۹، کره 
جنوبی خرید نفت از ایران را متوقف و متعاقب آن واردات نفت از آمریکا را افزایش داد.
 خبرگزاری بلومبرگ نیز در این زمینه نوشته است: به نظر می رسد ایران در 
حال برداشتن گام هایی برای بازگشت رسمی خود به بازار بین المللی نفت پس از 

بیش از سه سال است.
به گفته افراد مطلع، مقامات شرکت ملی نفت ایران که به سئول سفر کرده اند 
با حداقل دو پاالیشگاه کره جنوبی دیدار می کنند تا درباره صادرات مجدد نفت گفتگو 
کنند. یکی از این افراد گفت که بحث ها در مرحله مقدماتی با حجم و زمان بندی 

احتمالی است که هنوز مشخص نشده است.
کره جنوبی یکی از بزرگترین خریداران نفت فوق سبک ایران بود. این اقدام 
در حالی صورت می گیرد که دولت ایران گفته است برای دستیابی به یک توافق 
هسته ای خوب در مذاکرات وین عجله دارد و یک دیپلمات ارشد اتحادیه اروپا گفت 

که معتقد است توافق »در چشم انداز« است.
 بر اساس تحلیل بانک سیتی گروپ، توافق بین ایران و قدرت های جهانی امکان 
بازگشت ۵۰۰ هزار بشکه نفت در روز به بازارهای بین المللی را در ماه های آوریل تا 

مه فراهم می کند که درنهایت تا پایان سال به ۱.3 میلیون بشکه افزایش می یابد.
بر اساس بیانیه وزارت خارجه کره جنوبی، یک هیئت ایرانی متشکل از مقامات 
بانک مرکزی، وزارت نفت و شرکت ملی نفت ایران در تاریخ ۱۵ تا ۱۶ فوریه در سئول 
برای گفت وگوهای کاری در مورد مسائل مالی و نفتی حضور دارند. وزارت خارجه کره 
جنوبی در ۲۹ ژانویه گزارش داده بود که دو کشور در حال برنامه ریزی برای هدف 
قرار دادن مذاکرات بر سر دارایی های بلوکه شده ایران در این کشور آسیایی بودند.

کره جنوبی قبل از تحریم های آمریکا در سال ۲۰۱۸ بالغ بر ۱۸.۵ میلیون بشکه 
در ماه از ایران وارد می کرد. در حالی که بزرگترین خریداران نفت ایران از جمله کره 
به لطف معافیت ها می توانستند به خرید خود ادامه دهند، این خریدها تمدید نشد و 

واردات در نیمه اول سال ۲۰۱۹ متوقف شد.
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زیر نظر: بهنام مومنی

یک عضو هیئت مدیره اتحادیه پوشاک:
پوشاک دیگر اولویت سبد خرید نوروز 

نیست!
عضو هیئت مدیره اتحادیه تولیدکنندگان و فروشندگان پوشاک از رکود 
بی سابقه و افزایش ۴۰ درصدی قیمت پوشاک در بازار نوروزی خبر داد و با 
بیان اینکه پوشاک دیگر اولویت سبد خرید نوروز نیست، بر لزوم اتخاذ تدابیری 
برای تحریک تقاضا از جمله راه اندازی جریان خرید اعتباری پوشاک تاکید کرد.
مجید افتخاری، اظهار کرد: به طور سنتی بازار پوشاک در نیمه دوم سال 
از اهمیت باالتری برخوردار است، چرا که فصل عوض می شود و مناسبت های 
بیشتری در نیمه دوم سال قرار دارد. بنابراین طبق روال هر سال بهمن ماه باید 

جزو پر رونق ترین ماه های سال باشد.
این در حالی است که به گفته وی در بهمن امسال شاهد رکود عجیب در 

سطح عمده فروشی هستیم که بی سابقه است 
و در سطح فروشگاهی نیز مطلقا رونقی مشاهده 
این وضعیت حتی در بهمن ماه سال  نمی شود. 
۱3۹۸ که کرونا آغاز شد، مشاهده نشده بود. در 
را  خود  محصوالت  کننده  تولید  قبل  سال های 
عرضه می کرد، اما توزیع کننده به سختی عرضه 
می کرد، اما حاال حتی تولیدکننده هم نمی تواند 
این وضعیت کل  را بفروشد که در  کاالی خود 
زنجیره قفل می شود. به طور کلی رکود در بهمن 

پیامدهای بسیاری خواهد داشت.
عضو هیئت مدیره اتحادیه تولیدکنندگان و فروشندگان پوشاک وضعیت 
اقتصادی حاکم بر جامعه و کاهش قدرت خرید مردم را دلیل اصلی این وضعیت 
عنوان کرد و گفت: وقتی فروشگاه داران زمستان مناسبی نداشتند، سرمایه ای 
هم برای خرید کاالی جدید برای شب عید ندارند. از طرف دیگر نگرانی از 
تعطیل شدن واحدهای صنفی در پی شیوع گونه جدید ویروس کرونا باعث 
شده چشم انداز مثبتی وجود نداشته باشد. بنابر این فروشگاه ها مانند شب های 

عید سال های گذشته از عمده فروشان خرید نمی کنند.
در این میان به گفته وی در همین شرایط اقتصادی بد و نبود نظارت شرایط 
را پیچیده تر کرده است. برای مثال پدیده دستفروشی به بساط گستری و فروشگاه 
داری خیابانی تبدیل شده است و با وجود تعطیلی کرونایی و فشار اقتصاد سال 
جاری برای کسبه، رونق اقتصادی شب عید هم در اختیار بساط گسترانی قرار 
می گیرد که تعداد آنها به طرز چشمگیری افزایش پیدا کرده و مالیات،  اجاره و 

عوارض قانونی هم پرداخت نمی کنند.
افتخاری افزود: علت اینکه از کلمه بساط گستر استفاده می کنم این است 
که دستفروش محصول را روی دست خود می گیرد، اما این پدیده در حال حاضر 
حالت فروشگاه پیدا کرده، در مجموعه آنها چند کارمند فعالیت می کند و حتی 

دستگاه خود پرداز دارند.
و  تولیدکنندگان  اتحادیه  مدیره  هیئت  عضو  گفته  به  دیگر  طرف  از 
فروشندگان پوشاک عزم جدی برای مبارزه با قاچاق وجود ندارد. از تیرماه اعالم 
شد با برندهای محرز قاچاق برخورد می شود و به مراکز تجاری نامه ابالغ شد، 

اما این برندها همچنان مشغول فعالیت هستند.
وی با بیان اینکه از زمان ممنوعیت واردات پوشاک از سال ۱3۹۷، به جای 
تولید کننده، قاچاقچی بیشترین استفاده را برده، تصریح کرد: نوع قاچاق مکرر در 
حال تغییر است و به غیر از کاالهای فیک و کاالهای کیلویی که از بنگالدش 
وارد می شد، می توان به قاچاق به صورت فروش اینترنتی از طریق خرید آسان از 
کشورهای همسایه اشاره کرد. در حال حاضر مصرف کنندگان می توانند از طریق 
برخی درگاه آنالین به راحتی از کشورهای همسایه کاال بخرند و در فاصله زمانی 
کوتاهی با سیستم های رسمی حمل و نقل کشور آن را دریافت کنند. این روند 

نوع خرید بخشی از دهک های جامعه را تحت تاثیر قرار داده است.
و  تولید  زیرزمینی  و شبکه  درباره مزون های خانگی  افتخاری همچنین 
عرضه پوشاک تصریح کرد: این فروشگاه ها نیز به نوعی مشاغل سیاه محسوب 
می شوند که هیچ مالیاتی پرداخت نمی کنند و امکان نظارت بر عملکرد آنها نیست.  
اقتصادی و  به دلیل مشکالت  بازدیدها  اینکه کاهش دید و  بیان  با  وی 
اظهار  نوروز خارج شده،  اولویت سبد کاالیی  از  پوشاک  شیوع ویروس کرونا، 
کرد: به طور کلی سبد کاالی مردم در نوروز به شدت کوچک و پوشاک تقریبًا از 
اولویت نوروز خارج شده است. مردم، حتی دهک های پایین، در گذشته حداقل 
سالی یک بار در بهمن و اسفند پوشاک می خریدند، اما حاال این خرید هم برای 
بسیاری منتفی شده است. حتی لباس بچه گانه که همیشه پر رونق ترین رسته 

در شب عید بود، امسال وضعیت خوبی ندارد.
به گفته وی عالوه بر کاهش خرید دهک های پایین جامعه، دهک های 
منزل تحویل  و درب  لباس های خارجی سفارش  اینترنتی  به صورت  باال هم 
قاچاق  کاالهای  بر  نظارتی  بنابراین  می گیرند، 
حوزه  این  فعاالن  برای  شرایط  این  در  نیست. 
اقتصادی  توجیه  تولید  نمی ماند،  باقی  انگیزه ای 
کنندگان  تولید  فعالیت  آینده  در  احتمااًل  و  ندارد 

پوشاک کمتر خواهد شد.
افتخاری با تاکید بر لزوم اتخاذ تدابیر برای 
تحریک تقاضا، گفت: برای مثال می توان جریان 
خرید اعتباری پوشاک را به ویژه برای کارمندان 
نوروزی  فروش  جشنواره  کرد.  اندازی  راه  دولت 
هم به نوعی روش تحریک تقاضا است. البته باید 
برای مقابله با بحران از روش های مختلف استفاده شود. اما به نظر می رسد 
پوشاک از اولویت دولت خارج است و تمرکز وزارت صنعت، معدن و تجارت هم 
بیشتر بر کنترل بازار مواد غذایی است.عضو هیئت مدیره اتحادیه تولیدکنندگان 
و فروشندگان پوشاک در پاسخ به سوالی درباره میزان تخفیف در جشنواره نوروزی 
گفت: میزان این تخفیف دلبخواهی است، اما با توجه به رکود حاکم بر بازار برخی  

حاضرند کاال را به قیمت تمام شده بفروشند.
وی در ادامه با اشاره به افزایش قیمت جهانی نخ و پنبه و سایر هزینه های 
تولید، گفت: قیمت پوشاک نسبت به مدت مشابه سال قبل ۴۰ تا ۵۰ درصد 

افزایش یافته است.
با تاکید بر این که طبق اعالم وزارت صمت، پوشاک مشمول  افتخاری 
تعزیرات  این حال شاهد هستیم سازمان  با  نیست، تصریح کرد:  قیمت گذاری 
حکومتی بخاطر گرانفروشی یا نداشتن فاکتور واحدهای صنفی را در این شرایط 
رکود جریمه می کند. بنابراین بین نهادهای حاکمیتی هماهنگی وجود ندارد، این 
در حالی است که در صورت شکایت از واحدهای صنفی هم اتحادیه مسئول 

رسیدگی است.
وی در پایان با اشاره به نامگذاری سال به عنوان مانع زدایی، تصریح کرد: 
امسال تولید کنندگان شاهد هیچ مانع زدایی نبودند. به نظر نمی رسد می توان 
با نگاه حاکمیت حل کرد و بسیاری از دولت ها  مشکالت بخش خصوصی را 
از  بنابراین بهتر است  ندارند.  را  راهکار رفع کردن مشکالت بخش خصوصی 

بخش خصوصی کمک بگیرند.
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محمد حسین زاده

جشنواره  چهلمین  پایانی  آیین 
بین المللی تئاتر فجر شب گذشته با حضور 
محمدمهدی اسماعیلی )وزیر فرهنگ و 
ارشاد اسالمی(، محمود ساالری )معاون 
هنرهای  )مدیرکل  آشنا  قادر  وزیر(، 
)دبیر  مسافرآستانه  حسین  نمایشی(، 
جشنواره( و جمعی از هنرمندان داخلی و 
خارجی با رعایت پروتکل های بهداشتی 

در تاالر وحدت برگزار شد.
در ابتدای این مراسم با کارگردانی 
مجید توکلی و اجرای حمید ترابیان، پس 
سرود  پخش  و  مجید  قرآن  تالوت  از 
جمهوری اسالمی ایران، یک نماهنگ 
علی)ع(  امیرمومنان  میالد  مناسبت  به 
به  این دوره  برگزاری  روند  از  کلیپی  و 
حسین  و  ساالری  محمود  پیام  همراه 
مسافرآستانه پخش شد. محمود ساالری 
در سخنانی کوتاه گفت: چهلمین جشنواره 
بین المللی تئاتر فجر با تالش و فعالیت 
گسترده اعضای ستاد برگزاری که افتخار 
دادند و همیاری کردند به فرجام رسید و 
امروز، در اختتامیه این رویداد، وظیفه خود 
می دانم از همه کسانی که حمایت مادی 
و معنوی مان کردند خاضعانه تشکر کنم، 
انشااهلل که این راه با حضور چهره های 

جدید ماندگارتر و پربرکت تر شود. 
پیام ویدئویی حسین مسافرآستانه 
نیز به این شرح بود: از خداوند سپاسگزارم 
که دبیری یکی از مهمترین جشنواره های 
پیروزی  راستای  در  که  منطقه  تئاتر 
به  را  می شود  برگزار  اسالمی  انقالب 
اثر   ۱۰۹ از  داشت.  ارزانی  حقیر  بنده 
قابل  میزان  چهلم  جشنواره  در  حاضر 
استان های  تئاتر  هنرمندان  به  توجهی 
الزم  خود  بر  داشت.  اختصاص  کشور 
سال  که  هنرمندانی  همه  از  می دانم 
چراغ  سخت،  بسیار  شرایط  در  گذشته 
نگه  روشن  را  کشور  استان های  تئاتر 
داشتند و با حضور در سالن های نمایشی 
و ارتباط با مخاطبان همراه مردم بودند 

سپاسگزاری کنم.
در ادامه حمید ترابیان، یاد مرحوم 
 علی سلیمانی را زنده کرد و از قادر آشنا 
مدیرکل هنرهای نمایشی درخواست کرد 
برای ایراد سخنانش روی صحنه بیاید. 
آشنا در ابتدای صحبت های خود درودی 
به روح شهدا  و سروقامتان جاودانه تاریخ 
فرستاد و گفت: آنها روز مرد نداشتند اما 
مردانه جنگیدند تا دشمنانی را که بخشی 
از خاک وطن مان را اشغال کردند اثری از 
آن ها نباشد. به یمن این جان فشانی، امروز 

ما هستیم و ایران عزیزتر از جان مان.
مدیرکل هنرهای نمایشی با تقدیر 
و تشکر از هنرمندانی که در شرایط بسیار 
سخت چراغ تئاتر را روشن نگاه داشته و 
در جشنواره فجر شرکت کرده اند، گفت: 
در این دوره از جشنواره شاهد همگرایی 
بسیار زیبایی بودیم؛ از وزارت امور خارجه 
و آقایان دلخوش و ادیب و سفیر ایران در 
تاجیکستان تشکر ویژه ای دارم. همچنین 
از سازمان فرهنگ و ارتباطات اسالمی 
که باعث شد گروه های خارجی به راحتی 
وارد کشورمان شوند سپاسگزارم چراکه 
این اتفاق بزرگی بود. از وزارت بهداشت 

و درمان نیز سپاسگزارم که سال گذشته 
بدون چشم داشتی از کلیه هنرمندان تست 
پی سی آر گرفتند و امسال هم همین کار 
تشکری  دادند.  انجام  تلفن  یک  با  را 
ویژه هم از بنیاد رودکی و آقای افضلی، 
استاندار و مردم شریف یزد که باعث شدند 
افتتاحیه بسیار شریفی برگزار کنیم و از 
شورای شهر و شهرداری تهران دارم. از 
همکاران خود در جشنواره فجر، مدیران 
سالن ها و دست اندرکاران جشنواره تشکر 

و قدردانی می کنم.
در ادامه مراسم با پخش نماهنگی، 
تئاتر  فقید  و  درگذشته  هنرمندان  یاد 
محمود  ادامه  در  شد.  داشته  گرامی 
فرهنگ  وزیر  هنری  معاون  ساالری، 
مدیرکل  آشنا،  قادر  اسالمی،  ارشاد  و 
هنرهای نمایشی و حسین مسافرآستانه، 
تئاتر  بین المللی  دبیر چهلمین جشنواره 
فجر با حضور روی صحنه، از نصرت اله 
ظفری )مدیرکل امور پشتیبانی و رفاهی 
وزارت بهداشت(، محمد هاشمی )مدیرکل 
روابط عمومی وزارت بهداشت( و مهدی 
بنیاد رودکی( تقدیر  افضلی )مدیرعامل 
ابتال  علت  به  ظفری  کردند.  تشکر  و 

به کرونا، در این رویداد حضور نداشت.
پس از آن، کلیپی از سخنان مقام 
معظم رهبری درباره جایگاه و ویژگی های 
شد.  پخش  سلیمانی  سردار  شخصیتی 
محمدمهدی اسماعیلی وزیر فرهنگ و 
ارشاد اسالمی و محمود ساالری معاون 
هنری برای اهدای جایزه بخش سرباز 
وطن جشنواره روی صحنه آمدند. جایزه 
روزگار  نمایش  به  وطن  سرباز  بخش 
از  سلطانی  سمیرا  کارگردانی  به  سرد، 

سقز اهدا شد.
یر  وز عیلی،  سما ا محمدمهدی 
فرهنگ و ارشاد اسالمی ضمن عرض 
والدت  لروز  سا تهنیت  و  تبریک 
گرامیداشت  و  علی)ع(  امیرالمومنین 
انقالب اسالمی،  یاد و خاطره شهدای 
و  سالمت  مدافعان  و  حرم  مدافعان 
درود به روح پاک و ملکوتی امام عزیز 
و شهید عالی مقام، حاج قاسم سلیمانی 
گفت: تشکر می کنم از همه اهالی هنر، 
از همه اهالی تئاتر که در ۲ سال اخیر 
علی رغم شیوع بیماری کرونا و تعطیلی 
مکرر فعالیت های هنری چراغ این هنر 
داشتند،  نگه  روشن  را همچنان  اصیل 
اجازه  و  کردند  تحمل  را  مشکالت 
سایه  کارشان  بر  این مشکالت  ندادند 
بیندازد و کارشان را دچار اختالل کند. 
سپاسگزارم از همه پیشکسوتان که در 
معاون  دارند؛  حضور  شرف  جلسه  این 
هنری، مدیرکل هنرهای نمایشی و همه 
دستگاه ها و نهادهای دولتی و غیردولتی 
که همراهی مان کردند. جشنواره امسال 
این  آن  و  داشت  مهمی  بسیار  ویژگی 
در  افتتاحیه اش  برگزاری  شاهد  که، 
خارج از تهران و در استان یزد بودیم. 
ویژه  قابلیت های  از  نشان  که  اتفاقی 
داشت.  شهرستان ها  و  استان ها  مراکز 
رتبه  تقدم  و  دلیل قدمت  به  تئاتر  هنر 
باید در جایگاه رفیع خود بایستد و این 
حوزه  در  ما  می طلبد.  جدی  اهتمامی 
برقراری  نیازمند  نمایشی  ادبیات  تولید 
ارتباطات الزم برای ایجاد آموزش های 

هنرهای  اداره کل  باید  و  هستیم  الزم 
نمایشی اهتمامی بر تربیت نیرو در حوزه 
ادبیات نمایشی داشته باشد. این تکلیف 
همچنین  است.  جدید  دوره  در  قطعی 
دیگری  نکته  ریزساخت ها  تقویت 
است که مورد تاکید ماست. ما در سفر 
رئیس جمهور محبوب  با  استانی همراه 
زیرساخت ها  این  از  بخشی  توانستیم 
موزه  به  شدن  تبدیل  حال  در  که  را 
مورد  اعتبارات  همه  و  ببینیم  بودند 
شاهد  و  داده ایم  تخصیص  را  نیازشان 
که  مفتخرم  بود.  خواهیم  افتتاح شان 
اخیر،  ماه   ۶ همین  در  کنم  اعالم 
نزدیک به 3 هزار میلیارد تومان برای 
پیش  هفته  کرده ایم.  هزینه  حوزه  این 
موزه  از  محترم  رئیس جمهور  با  همراه 
هنرهای معاصر بازدید کردیم و ایشان 
بخش های  هنرمندان  با  گفت وگو  به 
مختلف نشستند و در جریان امور قرار 
گرفتند. مرجعیت وزارت فرهنگ و ارشاد 
اسالمی در حوزه فعالیت های فرهنگی و 
هنری اتفاق مهمی است که ان شاهلل باید 
بیش از پیش شاهد آن باشیم. توجه به 
استان ها که در افتتاحیه اتفاق افتاد، ادامه 
پیدا خواهد کرد و من در همین راستا، 
شرکت  استانی  تئاترهای  افتتاحیه  در 
کرد  خواهم  تکرار  را  کار  این  و  کردم 
در همان جا  داد چراکه  ادامه خواهم  و 
کسانی  تشویق  و  نیرو  تربیت  به  باید 
می کنند،  کار  امکانات  کمترین  با  که 
بپردازیم. بحث توجه به نماد جشنواره، 
نکته دیگری است که باید به آن توجه 
هنر،  حوزه  در  ما  جشنواره های  کرد. 
خود  پیشانی  بر  را  فجر  زیبای  عنوان 
دارند و چهل دوره که در ایام فجر برگزار 
می شوند و حتما بایستی به هویت خود 
پایبند بمانند. ارتباط بیشتر تئاتر حرفه ای 
با تئاتر دانشگاهی نکته دیگری است که 
باید به آن توجه کرد. همچنین ما شورای 
مشورتی هنر را در محل شورای عالی 
انقالب فرهنگی راه اندازی کرده ایم که 
محل حل مشکالت حقوقی و ساختاری 
در حوزه هنر خواهد بود که جلسات آن 
از هفته آینده برگزار می شود. ما پیشنهاد 
تشکیل این شورا را دادیم و در شورای 
و  شد  تصویب  فرهنگی  انقالب  عالی 
پیشکسوتان هنر هم در این شورا حضور 
که  نیست  این گونه  و  داشت  خواهند 
عوامل اجرایی به تنهایی تصمیم بگیرند.

یر  وز عیلی،  سما ا محمدمهدی 
فرهنگ و ارشاد اسالمی ضمن آرزوی 
کرد:  اظهار  هنر،  اهالی  برای  سالمتی 
کار هنر را باید با حضور خود هنرمندان 
عزیز پیش برد و حتما از عزیزان دعوت 
می کنیم که افتخار دهند و عضو شورای 
هنر شوند. ما پیش بینی کرده ایم عزیزانی 
از دانشگاه هنر هم در کنار ما باشند تا از 
این طریق ارتباط تئاتر حرفه ای با تئاتر 

دانشگاهی بیش از پیش تقویت شود.
پس از صحبت های وزیر فرهنگ و 
ارشاد اسالمی، کلیپی از تصاویر انقالب با 
صدای رضا رویگری و سرود معروف اهلل 
اهلل او پخش شد و این هنرمند پیشکسوت 
برپایی  برای  تلویزیون  و  تئاتر و سینما 
مراسم نکوداشت، روی صحنه آمد. در 
ایرج  ساالری،  محمود  حضور  با  ادامه 

از رضا رویگری  توکلی  راد و هوشنگ 
قدردانی شد. رویگری در صحبتی کوتاه 
گفت: والدت امام علی)ع( را به همگی 
تبریک می گویم. این جشنواره برای ما 
سال  هر  امیدوارم  دارد.  ویژه ای  ارزش 
باشد و دورهم بچه های شهرستان جمع 

شویم و چنین روزی را جشن بگیریم.
رویگری در ادامه با بیان اینکه من تا 
حاال یک صدآفرین هم نگرفته بودم واین 
هدیه برایم ارزشمند است، گفت: باالخره 
پس از ۶۰ سال روی این صحنه جایزه ای 
به ما داده شد، اما دیر بود، دیگر دست من 
جان ندارد این تندیس را نگه دارد و برایم 
سنگین تر شده. اما از بچه های تئاتر تشکر 
می کنم که لوطی تر از سینمایی ها هستند. 
جوایز  ادامه  ماست.در  همه  خانه  تئاتر 
بخش جنبی جشنواره تئاتر فجر اهدا شد.

منتخبان بخش ایثار و شهادت
کارگردانی  به  »سگک«  نمایش 

رضا بهرامی
کارگردانی  به  »مصریه«  نمایش 

اکبر آیین
رضا بهرامی پس از دریافت جایزه 
خود آن را تقدیم به شهدا کرد و گفت: 
اگر شهدا نبودند بسیاری از ما و خیلی از 
بودجه  نداشتیم.  اینجا حضور  مسئوالن 
جشنواره تئاتر ۹ میلیارد تومان است اما 
بودجه یک فیلم سی میلیارد؛ باعث تأسف 
است که تئاتر به عنوان مادر هنرها، یتیم 
مانده است. امیدوارم این مسئله اورژانسی 
را جامعه هنری به عنوان زنگ خطری به 

صدا دربیاورند.
در ادامه توسط بنیاد شهید از هنرمند 
شهید  فرزند  و  حاجیان  فردوس  جانباز 
حاجیان  شد.   تجلیل  حسینی  سیدجواد 
پس از دریافت جایزه خود گفت: اقتصاد 
فرهنگ و هنر ما ویلچرنشین شده است، 
بودجه  کل  دیدم  و  کردم  حساب  من 
جشنواره تئاتر ما یک هفتادم فیلم نجات 
سرباز رایان، شده است. اما ستاد برگزاری 
جشنواره محکم و قوی با حضور جوانان 
اقتصاد  کردند.  کار  کشورمان  شایسته 
خالق جایش در وزارت ارشاد نیست. در 
همان شورای انقالب فرهنگی است که 
سال هاست برخی آنجا نشسته اند و باید 
جایشان را به جوانان بدهند. کار اصلی باید 
در مجلس باشد. اگر قرار است تئاتر شغل 

شود نیاز به اقتصاد خالق داریم.

خندستان  کمدی  جشنواره  جایزه 
شهرداری اصفهان:

تصویر  نمایش  برای  نفر  وحید 
مصور مظفری

جایزه معاونت اجتماعی و فرهنگی 
شهرداری تهران:

دورادور  باید  را  بعضی ها  نمایش 
دوست داشت به کارگردانی علی بابایی 

از کرج
حمایت از ۲ نویسنده برای نگارش 
نمایشنامه هایی در زمینه مسائل اجتماعی 
در قالب عقد قرارداد ۲۰۰ میلیون ریالی: 
نمایشنامه ای  نگارش  برای  تاراج  کهبد 
رویکردی  با  اجتماعی  معضالت  درباره 
برای  عاج  لیلی  امیدآفرین.  و  راه گشا 

نگارش یک نمایشنامه با محوریت مادر 
و نقش آن در تحکیم خانواده و اجتماع

جوایز بخش صحنه ای
طراحی گریم

لوح تقدیر و جایزه نقدی رتبه برتر: 
آژمان بیژنی نسبت و فرزانه رادفر برای 

نمایش هملر بیژنی
و  افتخار  دیپلم  جشنواره،  تندیس 
جایزه نقدی برگزیده: محمد مسیبی برای 

نمایش احتماالت

طراحی حرکت
رتبه  نقدی  جایزه  و  تقدیر  لوح 
بانوی  نمایش  برای  آبیار  مهرداد  برتر: 

محبوب من
جایزه  و  افتخار  دیپلم  و  تندیس 
نقدی برگزیده: مجتبی رستمی فر برای 
نمایش مرثیه ای بر قتل ژولیوس سزار 

و چند مرغ از سیمرغ

طراحی نور
لوح تقدیر و جایزه نقدی رتبه برتر: 
محمود کریمی برای نمایش سویینی تاد

جایزه  و  افتخار  دیپلم  و  تندیس 
برای  نخلستانی  ایمان  برگزیده:  نقدی 
نمایش مرثیه ای بر قتل ژولیوس سزار 

و چند مرغ از سیمرغ

طراحی لباس
لوح تقدیر و جایزه نقدی رتبه برتر: 
سارا حسین پور برای نمایش مرثیه ای بر 
قتل ژولیوس سزار و چند مرغ از سیمرغ
تندیس جشنواره و دیپلم افتخار و 
جایزه نقدی برگزیده: آژمان بیژنی نسبت 

و نجمه زارعی هملر بیژنی

طراحی صحنه
لوح تقدیر و جایزه نقدی رتبه برتر: 
تبار و علی شمس  سیدمهدی موسوی 

برای نمایش احتماالت
و  افتخار  دیپلم  جشنواره  تندیس 
جایزه نقدی برگزیده: مجتبی رستمی فر 
برای نمایش مرثیه ای بر قتل ژولیوس 

سزار و چند مرغ از سیمرغ

موسیقی
لوح تقدیر و جایزه نقدی رتبه برتر: 

آرمین سپیدار برای نمایش سویینی تاد
و  افتخار  دیپلم  جشنواره،  تندیس 
جایزه نقدی برگزیده: ویلیام نیری برای 

نمایش بانوی محبوب من

بازیگری مرد
لوح تقدیر و جایزه نقدی رتبه برتر: 
پیام نوروزی برای بازی در نمایش زندگی 

سگ مرده
و  افتخار  دیپلم  جشنواره،  تندیس 
جایزه نقدی برگزیده: تینو صالحی برای 

بازی در نمایش سگک

بازیگری زن
لوح تقدیر و جایزه نقدی رتبه برتر: 
شعبانی  الهام  به  مشترک  صورت  به 
برای بازی در نمایش بابا آدم و نسرین 
نمایش  در  بازی  برای  درخشان زاده 

احتماالت«
 تندیس جشنواره، دیپلم افتخار و 
جایزه نقدی برگزیده: نورا هاشمی برای 

بازی در نمایش بانوی محبوب من

نمایشنامه نویسی
لوح تقدیر و جایزه نقدی رتبه برتر: 
نمایشنامه  نگارش  برای  تاراج  کهبد 

سگک
و  افتخار  دیپلم  جشنواره،  تندیس 
در  ایده  و  طرح  برگزیده  نقدی  جایزه 
سروش  باقر  نمایشنامه نویسی:  بخش 

برای نگارش نمایشنامه سالخوردگی«

کارگردانی
لوح تقدیر و جایزه نقدی رتبه برتر: 
علی شمس کارگردان نمایش احتماالت

و  افتخار  دیپلم  جشنواره،  تندیس 
جایزه نقدی برگزیده: مجتبی رستمی فرد 
برای کارگردانی نمایش مرثیه ای بر قتل 

ژولیوس سزار

بخش نمایش خیابانی
طراحی لباس

دیپلم افتخار و جایزه نقدی به هادی 
کیانی برای نمایش روده درازی های یک 

مرده بی صاحب

طراحی فضا
به  نقدی  جایزه  و  تقدیر  لوح 
حسن زاده  میالد  و  پورعلی  محمدرضا 

برای نمایش ارزش نداره

کیانی  هادی  به  تندیس جشنواره 
برای نمایش روده درازی های یک مرده 

بی صاحب

موسیقی
به  نقدی  جایزه  و  تقدیر  لوح 
 ، فی نصا ا محمد  میر ا  ، حسین میر ا
مهدوی  نیما  و  رحیمی  محمدحسین 

برای نمایش آخرین، اولین
و  افتخار  دیپلم  جشنواره،  تندیس 
برای  خسروی  آریان  به  نقدی  جایزه 

نمایش باجه تلفن

بازیگری مرد
به  نقدی  جایزه  و  تقدیر  لوح 
امیرحسین انصافی و امید حمیدی برای 

نمایش آخرین، اولین
و  افتخار  دیپلم  جشنواره،  تندیس 
جایزه نقدی به هادی کیانی برای نمایش 

روده درازی های یک مرده بی صاحب

بازیگری زن
آرزو  به  نقدی  تقدیر و جایزه  لوح 
کفش ها،  قصه  نمایش  برای  جعفری 
دالرام ترکی برای نمایش پی .او.وی و 
مارال ایزدبخش برای نمایش ۲۵ متر آرزو

طرح و ایده
لوح تقدیر و جایزه نقدی به افشین 
خدری برای نگارش نمایشنامه باجه تلفن

لوح تقدیر و جایزه نقدی رتبه برتر 
به سمیه مهری برای نگارش نمایشنامه 

اولین، آخرین
افتخار  دیپلم  جشنواره،  تندیس 

برای  کیانی  هادی  به  نقدی  جایزه  و 
نگارش نمایشنامه روده درازی های یک 

مرده بی صاحب

کارگردانی
لوح تقدیر و جایزه نقدی به افشین 
خدری برای کارگردانی نمایش باجه تلفن
و  افتخار  دیپلم  جشنواره،  تندیس 
جایزه نقدی کارگردانی به هادی کیانی 
برای کارگردانی نمایش روده درازی های 

یک مرده بی صاحب

بخش دیگرگونه های اجرایی
تقدیر از 3 کارگردان: مریم خلیلی 
مهیار  نیم.  و  نه  تا  هفت  نمایش  برای 
عیسی  رها.  نمایش  برای  جوادی ها 
صادقی برای نمایش دگردیسی شاعرانه 

یک گیشا
دریافت  از  پس  جوادی ها  مهیار 
جایزه خود گفت: بخش دیگرگونه های 
اجرایی وابسته به هنرنمایی بازیگرانش 
است و  منصفانه نیست که جایزه بخش 
بازیگری را در این دوره جشنواره حذف 

کردند.

بخش رادیو تئاتر
افکت

افکت  برای  موسوی پور،  نرگس 
و  کافه  کمدی  رادیویی  نمایش های 

ضیافت مرغان مهاجر

صدابرداری
مجید آینه برای صدابرداری نمایش 

رادیویی کمدی کافه

بازیگری مرد

در  بازی  برای  سروری نژاد  بهرام 
نمایش رادیویی کمدی کافه

بازیگری زن
الهه علیزاده برای بازی در نمایش 
رادیویی مافگه و مریم مشهور برای بازی 

در نمایش رادیویی کمدی کافه

نمایشنامه نویسی
زهرا اسماعیلی برای نگارش نمایش 

رادیویی مافگه

کارگردانی
کارگردانی  برای  اسماعیلی  زهرا 

نمایش مافگه

اثر برگزیده
ا  هر ز تهیه کنندگی  به  فگه  ما

اسماعیلی
بخشی از مراسم اختتامیه با اجرای 
ردیف  موسیقی  خواننده  همای،  پرواز 

دستگاهی و گروهش همراه بود.
لدین  ا قطب  توکلی،  هوشنگ 
طهمورث،کیومرث  سیاوش  صادقی، 
مرادی، ایرج راد، اسماعیل خلج، سهراب 
ارجمند، رضا بصیرت،  داریوش  سلیمی، 
مجید  گله دارزاده،  ابراهیم  نیلی،  حمید 
مریم  خبری،  محمدعلی  جوادیان زاده، 
معترف، اردشیر صالح پور، حجت االسالم 
والمسلمین محمدمهدی بهداروند، جواد 
پیشه ور، ایوب آقاخانی، فریدون محرابی، 
محمود فرهنگ، سیدوحید فخر موسوی، 
فاتح بادپروا و... ازجمله هنرمندان و مدیرانی 

بودند که در این مراسم حضور داشتند.  

روزنامه سراسری
نسل جوان روزنامه  تنها 
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