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معاون رئیس جمهوری:

آمار صحیح میتواند
جلوی انحرافات را بگیرد
رئیــس ســازمان برنامــه و بودجــه بــا حضور
در مرکــز آمــار ایــران گفــت« :رونــد اقتصــادی
موجود باید ســریع تغییر کند و این تغییرات
احتیاجبهبصیرتدارد».مسعودمیرکاظمی
در جلســهای که با حضــور رئیس مرکــز آمار و
معاونین مرکز آمار برگزار شــد ،گفت« :با توجه
بــهشــرایطاقتصــادی ،آنچــه کــهدر گذشــته
اتفاق افتاده را نمیتوانیم ادامــه دهیم و الزم
اســت تغییراتــی را در حوزه اقتصــادی اعمال
کنیــم .بنابرایــن مســیر جدیــدی در حــال
طراحی است که در واقع برنامهای مهم برای
اقتصاد کشور است».رئیس سازمان برنامه و
بودجه در ادامه با اشــاره بــه اهمیت مرکز آمار
در پیشــبرد اهــداف اقتصــادی کشــور اظهار
داشــت« :آنچــه در حــال حاضــر از مرکــز آمــار
انتظار داریمایناست کهمشخص کندبرای
تحققرشداقتصادی،هر بخشبهچهمیزان
سهم دارد و سهم استانها و شهرستانها در
این رشد به چه میزان خواهد بود».او با بیان
اینکه از محاســن آمار این اســت که میتواند
جلــوی انحرافــات را بگیــرد ،افــزود« :از مرکــز
آمــار میخواهیــم شــاخص کالن را به ســطح
پایینتر از استانببرد.یعنیمعلومشودامروز
در چــه نقطهای هســتیم و با اســتفاده از چه
منابعیمیتوانیمبهنقطهبهتربرسیم».
او بــا تا کید بــر اینکــه ســاختار بودجهریزی
کشــور باید تغییــر کنــد اظهــار داشــت« :پایه
تغییرات،اطالعاتاستبایدساختار نظارتی
مرکز آمــار تقویت شــود و هر جایــی انحرافی از
برنامــه رخ داد در ســریعترین زمــان متوجــه
شویمزیرااطالعاز انحرافاتدر آخر سالقابل
جبرانوقابلاصالحنیست».
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ایراندر آستانهپیوستنبهسازمانهمکاریشانگهای
نخستیندستاوردخارجیرئیسیدر تاجیکستان
شــهروند| در حالی کــه ایران بــه عنوان عضــو ناظر در
سازمانشانگهایحضور دارد ،کشورهایعربیحاشیه
جفــارس تاکنــون فاصلــه خــود را بــا این ســازمان و
خلی 
ائتالف منطقهای که چین کنترل آن را در اختیــار دارد،
حفظ کردهاند .ایران برای دســتیابی به عضویت اصلی
ســازمان همــکاری شــانگهای از کشــورهای حاشــیه
خلیجفارس و در رأس آنها عربستان پیشی گرفته است
و شــاید تا پایان این هفته بــه هدف خــود در این زمینه
برسد.برایپیوســتنبهسازمانشانگهایبایدهشت
عضو دایــم این ســازمان از جملــه چین ،روســیه ،هند،
پاکستان ،ازبکستان ،قرقیزســتان و تاجیکستان با این
درخواســت موافقت کنند .تاجیکســتان بهطور آشکار
از عضویتایراندر ســازمانشــانگهایاســتقبال کرده
اســت«.زهیــدینظامالدیــن»ســفیر تاجیکســتاندر
ایرانطییک کنفرانسمطبوعاتی گفتهاستپیوستن
ایــرانبهعنوانیکعضــو اصلیاز برنامههایســازمان
شانگهای است و ا گر دیگر کشــورها برای پذیرش ایران
آمــاده باشــد ،تاجیکســتان هــم آمــاده اســت« .بختیار
حکیماف» فرســتاد ویژه روسیه در ســازمان شانگهای
هم گفتهاست کههمگاندر اینزمینهاتفاقنظر دارند
وتردیدیدر اینموردنیست.
ســفر قریبالوقــوع ســیدابراهیم رئیســی بــه
تاجیکستان
وزارتامور خارجهتاجیکستاندر بیانیهایجزئیاتی
از ســفر قریبالوقوع ســیدابراهیم رئیســی به این کشور
بــهدعــوترئیسجمهــوریتاجیکســتانراارایــه کــرد.
پایگاهاینترنتیوزارتامور خارجهتاجیکستانباانتشار
بیانیهایاعالم کرد«:بهدعوترسمیامامعلیرحمان،
رئیسجمهــوری تاجیکســتان ،ســیدابراهیم رئیســی،
رئیسجمهوریایراندر تاریخ۱۶سپتامبر ۲۰۲۱سفری
رســمی به جمهوری تاجیکســتان خواهد داشــت».در
این بیانیــه آمــده اســت« :روســای جمهوری دو کشــور
طی این دیدار ،دیداری ویژه داشته و با مشارکت هیأت
رسمی دو کشور ،درباره طیف گستردهای از موضوعات
مذا کره خواهند کرد ».وزارت امور خارجه تاجیکســتان
افــزود« :در پایان این دیــدار ،قرار اســت دو طرف بیانیه
مشــترکی در زمینه روابــط دوجانبــه و دیگر بســتهای از
اسنادجدیدهمکاریراامضا کنند».
بیســتمین اجالس ســازمان همکاری شانگهای
زیر سایه بحران افغانستان
سران ۱۲کشــور منطقهاز جملهسیدابراهیمرئیسی،
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به دعوت رســمی امامعلــی رحمــان ،رئیسجمهوری
تاجیکســتان ،ســیدابراهیم رئیســی ،رئیــسجمهــوری
ایــران در تار یــخ  ۱۶ســپتامبر  ۲۰۲۱ســفری رســمی بــه
جمهوری تاجیکستان خواهد داشت.

رئیسجمهوری اسالمی ایران برای شــرکت در اجالس
شــانگهای در  ۱۶و  ۱۷ســپتامبر( ۲۵و  ۲۶شــهریور) بــه
دوشــنبه ،پایتخت تاجیکستان ســفر میکنند؛ به نظر
تحلیلگرانبحرانافغانســتانیکیاز موضوعاتاصلی
ایناجالسخواهدبود.شهر دوشنبهاینروزهاخودرا
برایدو نشستمهممنطقهایشاملسازمانپیمان
امنیت جمعی ( )CSTOو ســازمان همکاری شانگهای
( )SCOدر آخــر ایــن هفتــه آمــاده کرده اســت .ایــران به
عنوان کشــور ناظر در ســازمانهمکاریشــانگهای،به
دنبالعضویتدایمیدر اینسازماناست.
افغانستان بدون نماینده
در اجالس ســازمان همکاری شــانگهای در دوشنبه،
پایتختتاجیکســتاناز کابلهیچهیأتیانمایندهای
شــرکت نخواهد کــرد اما بــا وجــود غیبت مقامــات کابل
به گفته تحلیلگران وضعیت افغانســتان موضوع اصلی
بحث ســران منطقه خواهد بود .رســانههای روســی به
نقلاز بختیار حکیماف،فرستادهویژهرئیسجمهوری
روســیه در ســازمان شــانگهای گــزارش دادنــد کــه هیچ
هیأتــیاز افغانســتاناعــماز دولــتطالبــانیــامقامات
ســابقاین کشــور در اجــاس ۱۶و۱۷ســپتامبر( ۲۵و۲۶
شــهریور) در دوشــنبه شــرکت نخواهنــد کــرد .مقامات
تاجیــک در مــورد حضــور مقامــات دولــت طالبــان یــا
مقامات ســابق در این اجــاس اظهارنظــری نکردهاند.
یکماه پیش طالبان قدرت را در افغانســتان به دســت
گرفتند.بختیار حکیماف،نمایندهویژهرئیسجمهوری
روســیهدر ســازمانهمــکاریشــانگهای گفــت کــهاین
دعوتنامه از اختیارات ریاســت جمهوری تاجیکســتان
است که به رهبری سابق افغانستان ارسال شده است.
دولــت ســابق افغانســتان در  ۱۵آ گوســت( ۲۳مــرداد)
س جمهــوری ســقوط کرد.
با برکنــاری اشــرف غنــی ،رئی 
س جمهوری روســیه گفت کشــورهای
نماینده ویژه رئی 
عضو ا کنــون درک کردهاند که «هیچ دلیلــی وجود ندارد
که خواســتار تشــکیل حکومــت قانونــی در افغانســتان
شــویممگر آنکهموردقبولهمهقرار گیرد».افغانســتان
دارای مقــام ناظــر در ســازمان همــکاری شــانگهای
است .شامگاه ۱۲سپتامبر ( ۲۱شــهریور) ،وزارت خارجه
تاجیکســتان فهرســتی از میهمانــان اجــاس ســازمان
همکاریشانگهایمنتشر کرد کهدر آنهیچنمایندهای
از افغانستان ذکر نشده است ،اما به گفته کارشناسان با
وجودغیبتمقامات کابل،وضعیتافغانستانموضوع
اصلیبحثرهبرانمنطقهخواهدبود.رهبرانسازمان
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ایــران بــرای دســتیابی بــه عضویــت اصلــی ســازمان
همکاری شــانگهای از کشورهای حاشــیه خلیجفارس
و در رأس آنها عربســتان پیشــی گرفته اســت و شــاید تا
پایان این هفته به هدف خود در این زمینه برسد.

پیمــان امنیــت جمعــی ( )CSTOو ســازمان همــکاری
شانگهای()SCOقرار استدر ۱۷سپتامبر(۲۶شهریور)
نبــار در مــوردافغانســتاندیدار کننــد.پساز
بــرایاولی 
روی کارآمدن طالبان در افغانستان ،مواضع کشورهای
عضو سازمانهمکاریشــانگهایدر اینموردمتفاوت
است.ازبکستان و چین از تشکیل دولت موقت طالبان
استقبال کردهانداماتاجیکستانبهشدتباآنمخالف
تهــایملــیاز جمله
اســتو میگویــد کــهحقــوقاقلی 
تاجیکهابایــددر دولتبعدیافغانســتانموردتوجه
قرار گیرد .شــی جین پینگ ،رئیسجمهــوری چین ،در
دوشنبهحضور نخواهدداشتامااو در اجالسمجازی
ســازمان همکاری شــانگهای شــرکت خواهد کرد .گفته
یشــود کهاجالسســازمانهمکاریشــانگهایبرای
م
منطقه ،بهویژه افغانســتان مهم اســت .در این اجالس
رهبران چندین کشــور تأثیرگذار در افغانستان از جمله
جمهوری اسالمی ایران ،پاکستان ،هند ،چین و روسیه
حضور خواهندداشت.هنوز مشخصنیست کهرهبران
منطقهدر موردافغانستانو دولتطالبانچهخواهند
گفتوهمچنینمشخصنیست کهموضعآشتیناپذیر
تاجیکســتان با دولــت طالبان پــس از این دیــدار چقدر
تغییرخواهدکرد.
پوتین قرنطینه شد
رئیسجمهوریروسیهروز سهشنبهدر تماستلفنی
باسیدابراهیمرئیسی،بابیاناینکهبعلتاحتمالابتال
به بیماری کرونا به قرنطینه رفته است ،خواستار انجام
هماهنگــی بــرای دیــدار دو رئیــس جمهــوری در اولین
فرصت شد.رئیس جمهور روسیه با اشــاره به همکاری
هایمسکو–تهراندر زمینهمقابلهبا کروناوهمچنین
تولیدمشترکوا کسناسپوتنیک،برتداوماینهمکاری
هــا تاکیــد کرد.رئیس جمهــوری اســامی ایــران نیــز در
تماستلفنی«والدیمیر پوتین» ،گفت:توسعهوتعمیق
همکاریهایدو کشور رادر همهابعاددنبالمی کنیم.
رئیســی همچنین با تاکید بر ضــرورت تــداوم همکاری
هایدو کشور در زمینهمقابلهبا کرونااز جملهدر زمینه
تولید وا کسن مشــترک ،اظهار داشت :این همکاری ها
بایدتاریشه کنشدن کاملاینبیماریعالمگیر باقوت
ادامه یابــد .بدیــن ترتیب ،رئیــس جمهوری روســیه در
نشستبرنامهریزیشدهشورایسرانسازمانپیمان
امنیتجمعیوشورایرهبران کشورهایعضوسازمان
همکاریشانگهایدر دوشنبه،پایتختتاجیکستاناز
طریقکنفرانسویدیوییمشارکتخواهدداشت.
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هنــوز مشــخص نیســت کــه رهبــران منطقــه در مــورد
افغانســتانو دولتطالبانچهخواهند گفتو همچنین
مشخص نیســت که موضع آشــتیناپذیر تاجیکستان با
دولتطالبانپساز ایندیدار چقدر تغییر خواهد کرد.

نقل قول3
دبیر کمیته اقدام ارزی:

بیش از  ۵۰درصد محتوای
کاالهای صادراتی ،وارداتی
است
دبیــر کمیتــه اقــدام ارزی
اظهــار داشــت« :از اوایــل
ســال  ۹۷تا کنــون
صادرکنندگان توانستهاند
بیــش از  ۶۰میلیــارد یــورو از
تعهدات خــود را ایفا کرده و
حدود  ۸۰درصد ارز حاصل از صــادرات خود را
بــه چرخــه اقتصــادی بازگردانن ـد ».احســان
قمری با اشــاره به الگوهای توسعه صنعتی در
دنیــا ،توجــه بــه الگــوی توســعه صنعتــی
تگــرا در کنــار اعمال سیاســت صنعتی
صادرا 
مناسباز سویدولتراحائز اهمیتتوصیف
کــرده و خاطرنشــان ســاخت« :الزم اســت بــا
استفادهاز تجربهسایر کشورهانسبتبهتولید
صادراتمحــور اقــدام کــرد .بیــش از  ۵۰درصد
محتوای کاالهــای صادراتی ،وارداتــی بوده که
اینواردات،شاملمواداولیهوتجهیزاتمورد
نیــاز تولیــد اســت کــه ا گــر ارزهــای حاصــل از
صــادرات بــا ســرعت بیشــتری بــه چرخــه
اقتصــادی بازگــردد ،ضمــن افزایــش تولیــد و
اشــتغال ،شــاهد توســعه گســترده صــادرات
غیرنفتیخواهیمبود».
رئیس سازمان بورس:

قطعی برق ،سیمان را گران کرد
نه بورس
رئیــس ســازمان بــورس
تا کیــد کــرد« :بــه جــرأت
میتوانــم بگویــم ا گــر
ســیمان وارد بــورس کاال
نشــده بود هنوز هم مردم
مجبور بودند ســیمان100
هزار تومانــی خریــداری کنند و ایــن خدمت
بــورس بــه صنعــت ســیمان و رفــاه
مصرفکنندگانبود کهتوانستاینموضوع
را ساماندهی کند و به آن نظم ببخشد و آن را
واردمکانیسمدرستوروشن کند».
دهقاندهنــوی بــا انتقــاد از جریانــی کــه
افزایش قیمتهــای نا گهانی را به ســازوکار
بــورس ارتبــاط میدهنــد ،اظهــار داشــت:
«بسیار عجیب است در شرایطی که بورس
چنین خدمتی را به صنعت کشور و به رفاه
مردم انجــام داده ،عــدهای غیرمنصفانه و
بــدون اینکه فکــر بکننــد و انصاف داشــته
باشند ،مدعی میشوند که افزایش قیمت
ســیمان ناشــی از بــورس بــوده اســت .ا گــر
قطعــی بــرق در کشــور رخ نــداده بــود ،بــه
هیچوجه شاهد این میزان افزایش قیمت
سیمان نبودیم».

هشتگ روز

گاردین

بســیاری از صفحــات اول روزنامــه هــای
انگلیــس بــر گســترش عرضــه وا کســن تمرکــز
دارنــد .گاردین نوشــته بوریس جانســون روز
ســه شــنبه شــروع تزریق های تقویت کننده
بــرای افــراد بــاالی  50ســال را تایید مــی کند.
ایــن روزنامــه مــی گوید نخســت وزیر شــتاب
بسیار زیادی در برنامه وا کسن ارایه داده.

دیلیتلگراف

دیلی تلگراف گــزارش داده دولــت انگلیس
تأییــد کــرده رضایــت والدیــن یــا سرپرســت
قبــل از وا کسیناســیون در مــدارس توســط
کارکنان مراقبت های بهداشــتی درخواســت
می شود ،اما ا گر دانش آموز صالحیت انجام
ایــن کار را داشــته باشــد  ،بــه رضایــت نیــاز
نخواهد بود.

فایننشالتایمز

فایننشــال تایمز گزارش می دهد که وزارت
خزانــه داری انگلیــس برنامــه نخســت وزیــر
بــرای ایجــاد تونــل بیــن اســکاتلند و ایرلنــد
شــمالی را کــه هزینــه آن حداقــل  15میلیــارد
پوند بــرآورد شــده را از بیــن برد .ایــن روزنامه
مــی گویــد ایــن اقــدام بخشــی از «ســرکوب»
خزانه داری است.

#رضا_گلزار

#علی_لندی

«قصه شــجاعت و ایثار علی لندی نوجــوان ایــذهای را بایــد در ابتدای همه کتابهای درســی
شســوزیدر خانههمســایهبهدل آتشمیزندتازنیمیانســالو زنی
چاپ کرد.او پساز وقوع آت 
ســالخوردهرااز مرگبرهاند.علیلندیتوانســتجان ۲نفر رانجاتدهداماخودشبا ۹۱درصد
سوختگی بستری اســت .دعایش کنید».یا«علی لندی ،نوجوان اهل ایذه است .وقتی میبینه
یســوزه ،میره کمکشــون و نجاتشــون میده ،اما
خونه همسای هشــون داره در شــعلههای آتش م 
خودش دچار ســوختگی شــدید میشــه»...یا«ا گه غیرت داریم این توییت باید فیو بخوره و ریت
بشــه .علی لندی ،نوجوان ایــذهای که وقتی میبینه خونه همســایهاش آتش گرفته میره واســه
نجات و جون دو نفرو نجات میده و خودش با ٪۹۱ســوختگی تو بیمارســتانه».یا«علی لندی یه
نوجوان 15ساله اســت و االن در ICUبستریه.چرا؟ چون خانه همسایه آتش گرفت و برای نجات
دو زنمیانسالو سالخوردهرفتتو دل آتش.نجاتشاندادولیخودشباسوختگی 91درصدی
شیرمردبختیاری.کاشزندهبمانیدنیابهآدمایخوبیمثلتونیاز داره».
درگیره.بنازمبهغیرتت َ
«ببین تــی وی پــاس یه فیلم پــر کرده بــه این تینیجــرای طرفــدار گلــزار میگه «دنیــای بدون
محمدرضا گلزار روتصور کن»اوناهم گریهمیکننمیگن«ا گهاوننباشه،ماهمنیستیم»!»یا«به
طرفدارهایرضا گلزار میگن کهتصور کنیدیهروزیایننباشه.میزننزیر گریه.سوالاینجاست
راه رضــا گلزار دقیقا چیه که اینــا میخوان ادامــش بدن؟»یا«همین رضا گلــزار خودمونو میگن؟
شبــس فالن؟جهان بــدون محمدرضــا گلــزار رو تصــور کنید!بعدها چقدر بــه این حــال و روز
آت 
خودشــون بخندن.ای کاش آخرش رضــا گلزار میومد ،خیلــی جذابتر میشــد برنامه».یا«این
زندگــی پــوچ من و همــه کســاییه کــه دارن بدون عشــق رضا گلــزار زندگــی میکنن!جهــان بدون
محمدرضا گلزار،یکجهانناقصه!!! گریههاشونروببینید».حسمیکنمزندگیمخیلیپوچه
کــه آنقدر راحت میتونــم دنیای بدون رضــا گلزار و بقیه ســلبریتیهارو تصور کنم.اینــارو رضا گلزار
بهشونپولدادهادادر بیارن».

رویداد

چهار شــنبه |  24شــهریور 1400

ســال نهــم | شــمار ه 2344

www.shahrvand-newspaper.ir

3چهره روز
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سعید راد سوم شد

مبادله غیررسمی روزانه  ۷۰۰بیتکوین در ایران
نتایجبررسی گزارشنظارتی کمیسیوناقتصادیدرخصوصوضعیتصنعتاستخراجرمزارزها
شــهروند| ســخنگوی کمیســیون اقتصــادی
مجلس با اشــاره بــه بازار غیررســمی خریــد و فروش
تهــا و
رمــزارز در داخــل کشــور و بــا تشــریح مزی 
خطرهــای مبــادالت رمــزارز گفــت« :داخــل کشــور
روزانــه۷۰۰بیتکوین بــه صورت غیررســمی خرید و
فروشمیشود».
غالمرضا مرحبا ضمــن قرائت گزارش کمیســیون
اقتصــادی درخصــوص بررســی وضعیــت صنعــت
اســتخراج رمزارزهــای جهــان و مبــادالت آن در
داخــل در جلســه دیــروز مجلــس گفــت« :میــزان
اســتخراج ســاالنه رمــزارز ۱۵میلیــارد دالر و در ایران
یشــود .داخل کشــور روزانه
۱.۱میلیارد دالر برآورد م 
 ۷۰۰بیتکوین به صورت غیررســمی خرید و فروش
یشــود مــردم توســط بســترهایی این فعالیــت را
م
انجاممیدهند کههیچکداممجوز ندارند».
نحوه مواجهــه با پدیده رمــزارز در گــزارش نظارتی
یتــوان در حوز ههــای زیر
کمیســیون اقتصادی را م 
دستهبندیکرد:
اســتفاده از رمزارزها برای تبادالت خارجی همراه،
اســتخراج و تولیــد رمزارزهــای موجــود ،طراحــی
رمزارزهایملییاچندجانبه،تبادلرمزارز وصنایع
مرتبطبارمزارز.
 -۱در حــوزه اســتفاده از رمزارزهــا بــرای تبــادالت
خارجــی ،بــه نظــر میرســد بــه واســطه امکانــی که
رمزارزهادر کاهشاثر تحریمها–بهواسطهدشوارتر
بودن رصد مبادالت آنها– ایجاد میکند ،نمیتوان
نســبت بــه اســتفاده از ایــن ظرفیــت بیتفــاوت و
بیبرنامــه بــود .قاعدتــا بــا محاســبه مخاطــرات از
دســترفتنســرمایهبــهدالیلمختلفو مقایســه
آن با شــرایط مبادالت غیررســمی کشــور در دنیا که
مخاطــرات مشــابهی دارد ،اســتفاده از شــیوههای
گونا گــون جلوگیــری از رصــد مبــادالت مالــی کشــور
منطقــی و ضــروری به نظر میرســد کــه اســتفاده از
رمزارزهــا در ایــن راســتا ،بهعنــوان مســیر جایگزین
معامالتتهاترییاتسهیلکنندهایننوعمعامالت
قابــل تعریــف اســت .در ایــن حــوزه ،فــارغ از بحــث
استخراجرمزارزها،میتوانمابهازایصادرات کشور
بــه کشــورهای مختلــف ،رمــزارز دریافــت و در قبال
وارداتنیز همانرمزارزهاراپرداخت کرد.
 -۲در حــوزه اســتخراج و تولیــد (ماینینــگ)
رمزارزهــای موجــود (و از جملــه بیتکویــن) ،مزیت
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مذکــور میتوانــد بــه صــورت تبدیــل منابــع انــرژی
فسیلی کشور یاسایر منابعطبیعیهمچونجریان
آب،بادو انرژیهســتهایبهبرقو سپساستخراج
رمزارز بااستفادهاز برقتولیدی،تعریفشود.بهواقع
در صــورت محدود شــدن صــادرات انرژی فســیلی
و بــرق کشــور ،مســیری بــرای تبدیــل آن به رمــزارز و
استفاده از آن برای واردات ضروری در کشور تعریف
میشود.البتهبایدخروجارز برایخریددستگاههاو
تجهیزاتماینینگرانیز مدنظر قرار داد.همچنین
وجودبازار پررونقجهانیرمزارز وقابلیتتبدیلآن
به ارزهای واقعــی میتواند ظرفیت بالقــوهای برای
دسترسیبهمنابعارزیباشد.
-۳در حوزهطراحیرمزارزهایملییاچندجانبه،
شــاید یکی از مهمترین و مغفولتریــن بخشهای
بحث رمزارزها باشــد کــه هرچند تالشهایــی برای
آن انجام شده اســت .اما ظاهرا بازخوردهای منفی
زیــادی مبنی بــر اثربخش نبــودن این اقــدام وجود
دارد .بــه نظــر میرســد اتفاقــا همینجاســت کــه
تهــای داخلــی در ایجاد
همچــون توجه بــه ظرفی 
شــبکه ملــی اطالعــات ،پیامرســانهای داخلــی و
ماهوارهداخلی،بایداهتمامجدیسیاستگذاران
و مدیــران کشــور بــه کار گرفتــه شــود تــا بتوانــد بــه
یشــده ،خود
جای بــازی در بســتری مبهم و طراح 
ایجادکننــده قواعد بازی و اعمال حاکمیت باشــد.
بزرگتریــن نقطــه مقاومــت و مخالفــت بســیاری
از فعــاالن ایــن بــازار نیــز همینجاســت کــه بایــد
درخصوصآن گفتوگوهاوبررسیهایعمیقتری
صورتپذیرد.
-۴حــوزهتبادلرمــزارز و بهویژهایجادبســترهای
تبــادل رمــزارز در داخــل کشــور ،مهمتریــن و
پرچالشتریــن حوزه بحــث در زمینه رمزارزهاســت
کهنیازمندبررسیدقیقو آیندهنگریعمیقاست.
اتفاقاریسکبزرگی کهمتوجهاقتصاد کشور استنیز
در همین بخش است که البته برخورد صرفا سلبی
و منفعلموجودبااینحوزههرگز نمیتواندراهحل
مناســبیبرایمواجههبااینریسکباشد.تبدیل
اینتهدیــدبهفرصتو بررســیدقیقتر جنبههای
مثبتموضوعتبادلرمزارز،در کنار ریسکهایآن
و همچنین بررســی دقیق آثار اقتصــاد کالنی تبادل
رمزارز در کشــور توســط عموم مــردم ،از الزامات این
حوزهاست.

روابــط عمومــی مــوزه ســینما بــه مناســبت
روز ملــی ســینما نا گفت ههــای «ســعید راد» از
پیشکسوتان عرصه بازیگری سینمای ایران را
منتشر کردهاست.بخشهاییاز سخناناورابا
هممرور میکنیم:
او دربــاره دســتمزد بازیگرهــا توضیــح داد:
«دســتمزد محمدعلــی فردیــن از همــه مــا
بیشــتر بــودو بعــداز او بهــروز وثوقــیو بعــدمن.
البتــه دســتمزدها متغیــر بــود .بــه عنــوان مثال،
دســتمزدی که من برای فیلم «هدف» به خاطر
پورسانت گرفتم از فردین بیشــتر بود .زمانی که
فردیندســتمزدش۳۰۰هزار تومانبــودو بهروز
وثوقــی۲۰۰هزار تومــان میگرفت ،دســتمزد من
۱۵۰هزار تومانبود».
سعیدرادبابیاناینکهقرار بوددر فیلم«ناخدا
خورشید»ساختهناصر تقواییبازی کند،گفت:
«داریوشارجمند آننقشرابسیار خوببازی
کرد ،اما ا گر من حضور داشــتم به شــکل دیگری
میشد ،زیرا من اسحله وینچستر گرفته بودم و
در خانهتمرینمیکردم کهنشدبازی کنم».
او در پاســخبهســوالمســعودنجفــیمبنیبر
اینکــهاز روندی کهاز شــروعبازیگریتــابهامروز
طــی شــده ،راضــی اســت ،پاســخ داد« :ا گــر بــه
یشــدم.من
عقببرمیگشــتمباز هــمبازیگر م 
هنوز هم تشنه تجربه در بازیگری هستم ،سعی
دارمفــرمبدنمرانگهدارمو هنوز هممنتظر یک
نقــشخــوبهســتم.مــنمعتقــدمبــودنیک
بازیگر ،وابســته به حضور مداوم او اســت و این
بــودنجلویدوربیناســت.زمانی کــهدوربین
دیجیتــال شــد ،از آن خوشــم نمیآمــد ،امــا بعد
دیدمامروز دنیابادیجیتال کار میکند».
سعید راد درباره بهترین بازیگرهای سینمای
ایــران بیــان داشــت« :پیمــان معــادی بســیار
بازیگــر فیزیکالــی اســت و حامــد بهــداد خــوب
بــازیمیکند.امیــر جدیدیمتیــنو فوقالعاده
ورزشکار خوبی است؛ چند نقش بسیار خوب
از او دیدهام .شهاب حسینی آنقدر خوب بازی
میکنــد کــه جایــزه بینالمللــی گرفتــه اســت و
هدیه تهرانی بازیهای درخشــانی دارد و همه
فیل مهــای او حتی فیل مهــای تجــاریاش را هم
دیدهام».
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قیمتنفتسنگین
ایرانارزانشد
جدیدترینگزارشماهانه
اوپکنشاندادقیمتنفت
سنگینایرانماهمیالدی
گذشتهاندکی کاهشپیدا کرد.
به گزارشایسنا،قیمتنفت
سنگینایراندر آ گوستبه
۷۰دالر و ۳۴سنتدر هر بشکه
رسید کهدر مقایسهبا۷۲دالر
و ۹۸سنتدر ژوییه،دو دالر و
۶۴سنتمعادل۳.۶درصد
پایینتربود.میانگینقیمت
نفتسنگینایراناز ابتدای
سال ۲۰۲۱تاکنون ۶۵دالر و
۷۰سنتدر مقایسهبا۳۹دالر
و۳۴سنتدر مدتمشابه
سال ۲۰۲۰بودهاست.ارزش
سبدنفتیاوپکپساز بهبود
بهمدتسهماهمتوالی،در
آ گوستسهدالر و ۲۰سنت
کاهشیافتوبه۷۰دالر و
۳۳سنتدر هر بشکهرسید.
اینبهمنزله۴.۴درصد کاهش
ماهبهماهبود کهبزرگترین
کاهشماهانهاز سپتامبر سال
۲۰۲۰بود.بااینحالمیانگین
ارزشسبدنفتیاوپکاز
ابتدایسال۲۰۲۱تاکنون۶۵
دالر و ۹۳سنتدر هر بشکه
بوده که۲۵دالر و ۴۲سنت
معادل۶۲.۸درصدافزایش
در مقایسهبا۴۰دالر و۵۰سنت
در مدتمشابهسال۲۰۲۰
نشانمیدهد.طبق گزارش
منابعثانویه،تولیدنفتاوپک
متشکلاز ۱۳کشور در آ گوست
به۲۶.۷۶میلیونبشکهدر روز
رسید که۰.۱۵میلیونبشکهدر
روز در مقایسهباژوییهافزایش
داشت.تولیدنفتعمدتا
در عراق،عربستانسعودی،
اماراتمتحدهعربیو آنگوال
افزایشپیدا کرد،امادر نیجریه
کاهشداشت.تولیدنفتایران
8هزار بشکهدر روز در آ گوست
نسبتبهماهپیشاز آن کاهش
یافتواز ۲.۴۹۳میلیونبشکه
به۲.۴۸۵میلیونبشکهدر روز
رسید.

ایســنا -به دنبال اعالم افزایش ظرفیت وا کسیناســیون سراسری کرونا،
مرا کزی در برخی شــهرهای کشــور برای انجام وا کسیناســیون  ۲۴ساعته
ـران بزرگراه
مشــخص شــدهاند .در تهــران نیز نخســتین مرکــز در ســوله بحـ ِ
کردستان برای وا کسیناسیون  ۲۴ساعته فعال شده است.

ایســنا -تابلوفــرش ســردرود ،هنــری آمیختــه بــا نخهــای ابریشــمی
بینظیر در پایتختتابلوفرشایراناست کهاز آیاتقرآن کریمومناظر
زیبایایران گرفتهتاشاهکارهایهنریجهانهمچونمونالیزاو شام
آخر رابهتصویر میکشد.در شهر سردروددر شهرستانتبریز،مردمان
هنرمندی با قلبهای بزرگ زندگی میکنند که از خانه هر یک ،صدای
دفهزنیودستگاهنخریسیبه گوشمیرسد.

باشــگاهخبرنگارانجوان -آذرماهســال ۹۷بــاثبتنظامتولیدانگــور مالیر در
ســازمانجهانیخواروبار و کشــاورزیمللمتحد(فائو)،انگور مالیر شناسنامه
جهانی گرفتوحقمالکیتبرندجهانیبرایتاکستانهایاینشهر ثبتشد.
ساالنهبیشاز ۲۴۰هزار تنانگور از سطحباغاتاینشهرستانبرداشتمیشود
و بخش عمدهای از آن به کشــمش تبدیلشده و در ســبد صادرات قرار میگیرد.
شــیرهپزی هم در این شهرســتان قدمتی دیرینه دارد و بخش دیگری از محصول
انگور اهالیاینشهرستانبهشیرهتبدیلمیشود.

باشگاه خبرنگاران جوان -چهارمین مرکز واکسیناسیون بهداری نیروی
زمینیسپاهپاسداراندر تهرانافتتاحشد.

اینفوگرافی
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جزئیات تغییرات روند رجیستری موبایل اعالم شد
روحاله لطیفی دربــاره آخرین تصمیمات برای رجیســتری موبایل اظهار داشــت:
«پساز بازدیدوزیر اقتصاداز گمرکفرودگاهاماموروندرجیستریموبایلقرار بر این
شــد کهبرایتســهیلروندرجیســتری کمیتهایباحضور نمایندگاندستگاههای
متولیتشکیلشود کهدر اینراستااخیرانشستیبرگزار شد».
او ادامه داد« :تصمیمی که در این نشســت گرفته شــد مبنی بر این بــود که اتصال
ســامانههای مختلف برای رجیســتر موبایل در مبادی ورودی اتصال حذف شــود
تا قطعیها باعث اتالف وقت مســافران در فرودگاه که معموال به دلیل طوالنیبودن
سفر خستهراههستند،نشود.بنابرایناز اینپسمسافراندر لحظهورودبهفرودگاه
اماماظهــار اولیهموبایــلرادارندو برایانجــاممابقیاقدامــاتو طیمراحلبعدی
رجیســتریتایکماهفرصتبه آنهادادهشدهاست کهدر اینمدتمشکلقطعی
ســامانههاراهمنداشتهباشــندو در زمانمناســبســامانههایموردنظر رابررسی
کنند».
ســخنگوی گمرک ایــران با تأ کیــد بــر اینکــه در روند رجیســتری ســامانهها حذف
یشــوند ،گفت«:قرار نیســتثبــتاطالعــاتدر ســامانههاحذفشــود،بلکهدر
نم 
لحظه ورود مســافر به فرودگاه ا گر یکی از ســامانهها قطع باشد ،دیگر باعث معطلی
مسافر برایانجامتماممراحلرجیسترینخواهدشدومانعاز ادامه کار نمیشود».
لطیفی ادامه داد« :سیاســت ما این اســت که رجیســتری موبایل به زمان دیگری
موکولنشود،چرا کهممکناستعاملایجادسوءاستفادههاییشودو برایاینکه
زمــان مدنظر رجیســتر موبایل کاهش پیــدا کند ،گفته شــده که تمام ســامانههای
رجیستریقطعوفقطسامانه گمرکدر لحظهورودمسافر بهفرودگاهفعالباشد که
سریعدیتاواطالعاتثبتشودومسافر یکماهزماندارد کهمابقیمراحلراتکمیل
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کند».اوتأ کید کرد«:رجیستریموبایلورجیستریاز مبادیحذفنمیشود،بلکه
روند آنتســهیلمیشود».ســخنگوی گمرکایراندربارههزینهرجیستریموبایل
همراهمسافر اظهار داشت«:خوداقدامرجیستریهزینهایندارد،امابرایورودهر
کاالیی به کشور چه از طریق همراه مســافر ،چه کاالی تجاری تعرفهای در نظر گرفته
شدهاست کهمسافرانبایدتعرفهورودانواعموبایلرابپردازند».
لطیفــیبــابیــاناینکهحتیســوغاتیهمــراهمســافر شــاملتعرفــهورودبه کشــور
میشود ،گفت«:کاالیهمراهمسافر تا80دالر معافاز پرداختهزینهتعرفهاست که
البتهاینمعافیتسال گذشتهبرای کاالیموبایلحذفشد،بنابراینا گر مسافران
هزینهایپرداختمیکنند،هزینهرجیستر نیست،بلکهتعرفهورودکاالست».
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