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معاون رئیس جمهوری:

آمار صحیح می تواند 
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 
احتیاج به بصیرت دارد.« مسعود میرکاظمی 
در جلســه ای  که با حضــور  رئیس مرکــز آمار و 
معاونین مرکز آمار برگزار شــد، گفت: »با توجه 
بــه شــرایط اقتصــادی، آنچــه کــه در گذشــته 
اتفاق افتاده را نمی توانیم ادامــه دهیم و الزم 
اســت تغییراتــی را در حوزه اقتصــادی اعمال 
کنیــم. بنابرایــن مســیر جدیــدی در حــال 
طراحی است که در واقع برنامه ای 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 داریم این است که مشخص کند برای 
تحقق رشد اقتصادی، هر بخش به چه میزان 
سهم دارد و سهم استان ها و شهرستان ها در 
این رشد به چه میزان خواهد بود.«او با بیان 
اینکه از محاســن آمار این اســت که می تواند 
جلــوی انحرافــات را بگیــرد، افــزود: »از مرکــز 
آمــار می خواهیــم شــاخص کالن را به ســطح 
پایین تر از استان ببرد. یعنی معلوم شود امروز 
در چــه نقطه ای هســتیم و با اســتفاده از چه 

منابعی می توانیم به نقطه بهتر برسیم.«
کید بــر اینکــه ســاختار بودجه ریزی  او بــا تا
کشــور باید تغییــر کنــد اظهــار داشــت: »پایه 
تغییرات، اطالعات است باید ساختار نظارتی 
مرکز آمــار تقویت شــود و هر جایــی انحرافی از 
برنامــه رخ داد در ســریع ترین زمــان متوجــه 
شویم زیرا اطالع از انحرافات در آخر سال قابل 

جبران و قابل اصالح نیست.«

دبیر کمیته اقدام ارزی:
بیش از ۵۰ درصد محتوای 
کاالهای صادراتی، وارداتی 

است
ارزی  اقــدام  کمیتــه  دبیــر 
اظهــار داشــت: »از اوایــل 
کنــون  تا  ۹۷ ســال 
صادرکنندگان توانسته اند 
بیــش از ۶0 میلیــارد یــورو از 
تعهدات خــود را ایفا کرده و 
حدود ۸0 درصد ارز حاصل از صــادرات خود را 
بــه چرخــه اقتصــادی بازگرداننــد .« احســان 
قمری با اشــاره به الگوهای توسعه صنعتی در 
صنعتــی  توســعه  الگــوی  بــه  توجــه  دنیــا، 
صادرات گــرا در کنــار اعمال سیاســت صنعتی 
مناسب از سوی دولت را حائز اهمیت توصیف 
کــرده و خاطرنشــان ســاخت: »الزم اســت بــا 
استفاده از تجربه سایر کشورها نسبت به تولید 
صادرات محــور اقــدام کــرد. بیــش از ۵0 درصد 
محتوای کاالهــای صادراتی، وارداتــی بوده که 
این واردات، شامل مواد اولیه و تجهیزات مورد 
گــر ارزهــای حاصــل از  نیــاز تولیــد اســت کــه ا
چرخــه  بــه  بیشــتری  ســرعت  بــا  صــادرات 
اقتصــادی بازگــردد، ضمــن افزایــش تولیــد و 
گســترده صــادرات  اشــتغال، شــاهد توســعه 

غیرنفتی خواهیم بود.«

رئیس سازمان بورس:
قطعی برق، سیمان را گران کرد 

نه بورس
بــورس  ســازمان  رئیــس 
کــرد: »بــه جــرأت  کیــد  تا
گــر  ا بگویــم  می توانــم 
کاال  بــورس  وارد  ســیمان 
نشــده بود هنوز هم مردم 
مجبور بودند ســیمان 100 
هزار تومانــی خریــداری کنند و ایــن خدمت 
رفــاه  و  ســیمان  صنعــت  بــه  بــورس 
مصرف کنندگان بود که توانست این موضوع 
را ساماندهی کند و به آن نظم ببخشد و آن را 

وارد مکانیسم درست و روشن کند.«     
کــه  دهقان دهنــوی بــا انتقــاد از جریانــی 
گهانی را به ســازوکار  افزایش قیمت هــای نا
بــورس ارتبــاط می دهنــد، اظهــار داشــت: 
»بسیار عجیب است در شرایطی که بورس 
چنین خدمتی را به صنعت کشور و به رفاه 
مردم انجــام داده، عــده ای غیرمنصفانه و 
بــدون اینکه فکــر بکننــد و انصاف داشــته 
باشند، مدعی می شوند که افزایش قیمت 
گــر  ســیمان ناشــی از بــورس بــوده  اســت. ا
قطعــی بــرق در کشــور رخ نــداده بــود، بــه 
هیچ وجه شاهد این میزان افزایش قیمت 

سیمان نبودیم.«

شــهروند| در حالی کــه ایران بــه عنوان عضــو ناظر در 
سازمان شانگهای حضور دارد، کشورهای عربی حاشیه 
کنــون فاصلــه خــود را بــا این ســازمان و  خلیج فــارس تا
ائتالف منطقه ای که چین کنترل آن را در اختیــار دارد، 
حفظ کرده اند. ایران برای دســتیابی به عضویت اصلی 
کشــورهای حاشــیه  ســازمان همــکاری شــانگهای از 
خلیج فارس و در رأس آنها عربستان پیشی گرفته است 
و شــاید تا پایان این هفته بــه هدف خــود در این زمینه 
برسد. برای پیوســتن به سازمان شانگهای باید هشت 
عضو دایــم این ســازمان از جملــه چین، روســیه، هند، 
کستان، ازبکستان، قرقیزســتان و تاجیکستان با این  پا
درخواســت موافقت کنند. تاجیکســتان به طور آشکار 
از عضویت ایران در ســازمان شــانگهای اســتقبال کرده 
اســت. »زهیــدی نظام الدیــن« ســفیر تاجیکســتان در 
ایران طی یک کنفرانس مطبوعاتی گفته است پیوستن 
ایــران به عنوان یک عضــو اصلی از برنامه های ســازمان 
گر دیگر کشــورها برای پذیرش ایران  شانگهای است و ا
آمــاده باشــد، تاجیکســتان هــم آمــاده اســت. »بختیار 
حکیم اف« فرســتاد ویژه روسیه در ســازمان شانگهای 
هم گفته است که همگان در این زمینه اتفاق نظر دارند 

و تردیدی در این مورد نیست.
بــه  رئیســی  ســیدابراهیم  قریب الوقــوع  ســفر 

تاجیکستان
وزارت امور خارجه تاجیکستان در بیانیه ای جزئیاتی 
از ســفر قریب الوقوع ســیدابراهیم رئیســی به این کشور 
بــه دعــوت رئیس جمهــوری تاجیکســتان را ارایــه کــرد. 
پایگاه اینترنتی وزارت امور خارجه تاجیکستان با انتشار 
بیانیه ای اعالم کرد: »به دعوت رسمی امامعلی رحمان، 
رئیس جمهــوری تاجیکســتان، ســیدابراهیم رئیســی، 
رئیس جمهوری ایران در تاریخ 1۶ سپتامبر 2021 سفری 
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 گسترده ای از موضوعات 
کره خواهند کرد.« وزارت امور خارجه تاجیکســتان  مذا
افــزود: »در پایان این دیــدار، قرار اســت دو طرف بیانیه 
مشــترکی در زمینه روابــط دوجانبــه و دیگر بســته ای از 

اسناد جدید همکاری را امضا کنند.«
بیســتمین اجالس ســازمان همکاری شانگهای 

زیر سایه بحران افغانستان
سران 12 کشــور منطقه از جمله سیدابراهیم رئیسی، 

رئیس جمهوری اسالمی ایران برای شــرکت در اجالس 
( بــه  شــانگهای در 1۶ و 1۷ ســپتامبر)2۵ و 2۶ شــهریور
دوشــنبه، پایتخت تاجیکستان ســفر می کنند؛ به نظر 
تحلیلگران بحران افغانســتان یکی از موضوعات اصلی 
این اجالس خواهد بود. شهر دوشنبه این روزها خود را 
برای دو نشست مهم منطقه ای شامل سازمان پیمان 
امنیت جمعی )CSTO( و ســازمان همکاری شانگهای 
)SCO( در آخــر ایــن هفتــه آمــاده کرده اســت. ایــران به 
عنوان کشــور ناظر در ســازمان همکاری شــانگهای، به 

دنبال عضویت دایمی در این سازمان است.
افغانستان بدون نماینده 

در اجالس ســازمان همکاری شــانگهای در دوشنبه، 
پایتخت تاجیکســتان از کابل هیچ هیأت یا نماینده ای 
شــرکت نخواهد کــرد اما بــا وجــود غیبت مقامــات کابل 
به گفته تحلیلگران وضعیت افغانســتان موضوع اصلی 
بحث ســران منطقه خواهد بود. رســانه های روســی به 
نقل از بختیار حکیم اف، فرستاده ویژه رئیس جمهوری 
روســیه در ســازمان شــانگهای گــزارش دادنــد کــه هیچ 
هیأتــی از افغانســتان اعــم از دولــت طالبــان یــا مقامات 
ســابق این کشــور در اجــالس 1۶ و 1۷ســپتامبر)2۵ و 2۶ 
( در دوشــنبه شــرکت نخواهنــد کــرد. مقامات  شــهریور
تاجیــک در مــورد حضــور مقامــات دولــت طالبــان یــا 
مقامات ســابق در این اجــالس اظهارنظــری نکرده اند. 
یک ماه پیش طالبان قدرت را در افغانســتان به دســت 
گرفتند.بختیار حکیم اف، نماینده ویژه رئیس جمهوری 
روســیه در ســازمان همــکاری شــانگهای گفــت کــه این 
دعوتنامه از اختیارات ریاســت جمهوری تاجیکســتان 
است که به رهبری سابق افغانستان ارسال شده است. 
گوســت)23 مــرداد(  دولــت ســابق افغانســتان در 1۵ آ
با برکنــاری اشــرف غنــی، رئیس  جمهــوری ســقوط کرد. 
نماینده ویژه رئیس  جمهوری روســیه گفت کشــورهای 
کنــون درک کرده اند که »هیچ دلیلــی وجود ندارد  عضو ا
که خواســتار تشــکیل حکومــت قانونــی در افغانســتان 
شــویم مگر آنکه مورد قبول همه قرار گیرد«.افغانســتان 
در ســازمان همــکاری شــانگهای  ناظــر  مقــام  دارای 
(، وزارت خارجه  است. شامگاه 12 سپتامبر )21 شــهریور
تاجیکســتان فهرســتی از میهمانــان اجــالس ســازمان 
همکاری شانگهای منتشر کرد که در آن هیچ نماینده ای 
از افغانستان ذکر نشده است، اما به گفته کارشناسان با 
وجود غیبت مقامات کابل، وضعیت افغانستان موضوع 
اصلی بحث رهبران منطقه خواهد بود.رهبران سازمان 

پیمــان امنیــت جمعــی )CSTO( و ســازمان همــکاری 
 ) شانگهای )SCO( قرار است در 1۷ سپتامبر)2۶ شهریور
بــرای اولین بــار در مــورد افغانســتان دیدار کننــد. پس از 
روی کارآمدن طالبان در افغانستان، مواضع کشورهای 
عضو سازمان همکاری شــانگهای در این مورد متفاوت 
است.ازبکستان و چین از تشکیل دولت موقت طالبان 
استقبال کرده اند اما تاجیکستان به شدت با آن مخالف 
اســت و می گویــد کــه حقــوق اقلیت هــای ملــی از جمله 
تاجیک ها بایــد در دولت بعدی افغانســتان مورد توجه 
قرار گیرد. شــی جین پینگ، رئیس جمهــوری چین، در 
دوشنبه حضور نخواهد داشت اما او در اجالس مجازی 
ســازمان همکاری شــانگهای شــرکت خواهد کرد. گفته 
می شــود که اجالس ســازمان همکاری شــانگهای برای 
منطقه، به ویژه افغانســتان مهم اســت. در این اجالس 
رهبران چندین کشــور تأثیرگذار در افغانستان از جمله 
کستان، هند، چین و روسیه  جمهوری اسالمی ایران، پا
حضور خواهند داشت. هنوز مشخص نیست که رهبران 
منطقه در مورد افغانستان و دولت طالبان چه خواهند 
گفت و همچنین مشخص نیست که موضع آشتی ناپذیر 
تاجیکســتان با دولــت طالبان پــس از این دیــدار چقدر 

تغییر خواهد کرد.
پوتین قرنطینه شد

رئیس جمهوری روسیه روز سه شنبه در تماس تلفنی 
با سیدابراهیم رئیسی، با بیان اینکه بعلت احتمال ابتال 
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 
های مسکو – تهران در زمینه مقابله با کرونا و همچنین 
کسن اسپوتنیک، بر تداوم این همکاری  تولید مشترک وا
کیــد کرد.رئیس جمهــوری اســالمی ایــران نیــز در  هــا تا
تماس تلفنی »والدیمیر پوتین«، گفت: توسعه و تعمیق 
همکاری های دو کشور را در همه ابعاد دنبال می کنیم. 
کید بر ضــرورت تــداوم همکاری  رئیســی همچنین با تا
های دو کشور در زمینه مقابله با کرونا از جمله در زمینه 
کسن مشــترک، اظهار داشت: این همکاری ها  تولید وا
باید تا ریشه کن شدن کامل این بیماری عالمگیر با قوت 
ادامه یابــد. بدیــن ترتیب، رئیــس جمهوری روســیه در 
نشست برنامه ریزی شده شورای سران سازمان پیمان 
امنیت جمعی و شورای رهبران کشورهای عضو سازمان 
همکاری شانگهای در دوشنبه، پایتخت تاجیکستان از 

طریق کنفرانس ویدیویی مشارکت خواهد داشت.
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گاردین
هــای  روزنامــه  اول  صفحــات  از  بســیاری 
کســن تمرکــز  انگلیــس بــر گســترش عرضــه وا
دارنــد. گاردین نوشــته بوریس جانســون روز 
ســه شــنبه شــروع تزریق های تقویت کننده 
بــرای افــراد بــاالی ۵0 ســال را تایید مــی کند. 
ایــن روزنامــه مــی گوید نخســت وزیر شــتاب 

کسن ارایه داده. بسیار زیادی در برنامه وا

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

نخواهد بود.

فایننشال تایمز
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 1۵ میلیــارد 
پوند بــرآورد شــده را از بیــن برد. ایــن روزنامه 
مــی گویــد ایــن اقــدام بخشــی از »ســرکوب« 

خزانه داری است.

»قصه شــجاعت و ایثار علی لندی نوجــوان ایــذه ای را بایــد در ابتدای همه کتاب های درســی 
چاپ کرد.او پس از وقوع آتش ســوزی در خانه همســایه به  دل آتش می زند تا زنی میانســال و زنی 
ســالخورده را از مرگ برهاند. علی لندی توانســت جان 2 نفر را نجات دهد اما خودش با ۹1 درصد 
سوختگی بستری اســت. دعایش کنید.«یا»علی لندی، نوجوان اهل ایذه است. وقتی می بینه 
خونه همسایه شــون داره در شــعله های آتش می ســوزه، میره کمکشــون و نجاتشــون میده، اما 
گه غیرت داریم این توییت باید فیو بخوره و ریت  خودش دچار ســوختگی شــدید میشــه...«یا»ا
بشــه. علی لندی،  نوجوان ایــذه ای که وقتی می بینه خونه همســایه اش آتش گرفته میره واســه 
نجات و جون دو نفرو نجات میده و خودش با ۹1٪ ســوختگی تو بیمارســتانه.«یا»علی لندی یه 
نوجوان 1۵ ساله اســت و االن در ICU بستریه.چرا؟ چون خانه همسایه آتش گرفت و برای نجات 
دو زن میانسال و سالخورده رفت تو دل آتش. نجاتشان داد ولی خودش با سوختگی ۹1 درصدی 

درگیره.بنازم به غیرتت شیرَمرد بختیاری.کاش زنده بمانی دنیا به آدمای خوبی مثل تو نیاز داره.«
»ببین تــی وی پــالس یه فیلم پــر کرده بــه این تینیجــرای طرفــدار گلــزار میگه »دنیــای بدون 
گه اون نباشه، ما هم نیستیم«!«یا»به  محمدرضا گلزار رو تصور کن« اونا هم گریه میکنن میگن»ا
طرفدارهای رضا گلزار میگن که تصور کنید یه روزی این نباشه.میزنن زیر گریه.سوال این جاست 
راه رضــا گلزار دقیقا چیه که اینــا می خوان ادامــش بدن؟«یا»همین رضا گلــزار خودمونو میگن؟ 
آتش بــس فالن؟جهان بــدون محمدرضــا گلــزار رو تصــور کنید!بعدها چقدر بــه این حــال و روز 
خودشــون بخندن.ای کاش آخرش رضــا گلزار میومد، خیلــی جذاب تر میشــد برنامه.«یا»این 
زندگــی پــوچ من و همــه کســاییه کــه دارن بدون عشــق رضا گلــزار زندگــی میکنن!جهــان بدون 
محمدرضا گلزار،یک جهان ناقصه!!! گریه هاشون رو  ببینید.«حس میکنم زندگیم خیلی پوچه 
کــه آنقدر راحت میتونــم دنیای بدون رضــا گلزار و بقیه ســلبریتی هارو تصور کنم.اینــارو رضا گلزار 

بهشون پول داده ادا در بیارن.«

#رضا_گلزار

به دعوت رســمی امامعلــی رحمــان، رئیس جمهوری 
تاجیکســتان، ســیدابراهیم رئیســی، رئیــس  جمهــوری 
ایــران در تاریــخ ۱۶ ســپتامبر ۲۰۲۱ ســفری رســمی بــه 

جمهوری تاجیکستان خواهد داشت.

ایــران بــرای دســتیابی بــه عضویــت اصلــی ســازمان 
همکاری شــانگهای از کشورهای حاشــیه خلیج فارس 
و در رأس آنها عربســتان پیشــی گرفته اســت و شــاید تا 

پایان این هفته به هدف خود در این زمینه برسد.

هنــوز مشــخص نیســت کــه رهبــران منطقــه در مــورد 
افغانســتان و دولت طالبان چه خواهند گفت و همچنین 
مشخص نیســت که موضع آشــتی ناپذیر تاجیکستان با 

دولت طالبان پس از این دیدار چقدر تغییر خواهد کرد.

۱۲3

#علی_لندی

ایران در آستانه پیوستن به سازمان همکاری شانگهای
نخستین دستاورد خارجی رئیسی در تاجیکستان 



3   1400 24 شــهریور   2344چهارشــنبه  |   ســال نهــم | شــماره  
w w w . s h a h r v a n d - n e w s p a p e r . i r

رویداد

چه کسانی بیشترین دستمزد را می گرفتند؟

سعید راد سوم شد
روابــط عمومــی مــوزه ســینما بــه مناســبت 
گفته هــای »ســعید راد« از  روز ملــی ســینما نا
پیشکسوتان عرصه بازیگری سینمای ایران را 
منتشر کرده است. بخش هایی از سخنان او را با 

هم مرور می کنیم:
داد:  توضیــح  بازیگرهــا  دســتمزد  دربــاره  او 
مــا  همــه  از  فردیــن  محمدعلــی  »دســتمزد 
بیشــتر بــود و بعــد از او بهــروز وثوقــی و بعــد من. 
البتــه دســتمزدها متغیــر بــود. بــه عنــوان مثال، 
دســتمزدی که من برای فیلم »هدف« به خاطر 
پورسانت گرفتم از فردین بیشــتر بود. زمانی که 
فردین دســتمزدش 3۰۰هزار تومان بــود و بهروز 
وثوقــی ۲۰۰هزار تومــان می گرفت، دســتمزد من 

۱۵۰هزار تومان بود.«
سعید راد با بیان اینکه قرار بود در فیلم »ناخدا 
خورشید« ساخته ناصر تقوایی بازی کند، گفت: 
»داریوش ارجمند آن نقش را بسیار خوب بازی 
گر من حضور داشــتم به شــکل دیگری  کرد، اما ا
می شد، زیرا من اسحله وینچستر گرفته بودم و 

در خانه تمرین می کردم که نشد بازی کنم.«
او در پاســخ به ســوال مســعود نجفــی مبنی بر 
اینکــه از روندی که از شــروع بازیگری تــا به امروز 
گــر بــه  طــی شــده، راضــی اســت، پاســخ داد: »ا
عقب برمی گشــتم باز هــم بازیگر می شــدم. من 
هنوز هم تشنه تجربه در بازیگری هستم، سعی 
دارم فــرم بدنم را نگه دارم و هنوز هم منتظر یک 
نقــش خــوب هســتم. مــن معتقــدم بــودن یک 
بازیگر، وابســته به حضور مداوم او اســت و این 
بــودن جلوی دوربین اســت. زمانی کــه دوربین 
دیجیتــال شــد، از آن خوشــم نمی آمــد، امــا بعد 

دیدم امروز دنیا با دیجیتال کار می کند.«
سعید راد درباره بهترین بازیگرهای سینمای 
ایــران بیــان داشــت: »پیمــان معــادی بســیار 
بازیگــر فیزیکالــی اســت و حامــد بهــداد خــوب 
بــازی می کند. امیــر جدیدی متیــن و فوق العاده 
ورزشکار خوبی است؛ چند نقش بسیار خوب 
از او دیده ام. شهاب حسینی آنقدر خوب بازی 
می کنــد کــه جایــزه بین المللــی گرفتــه اســت و 
هدیه تهرانی بازی های درخشــانی دارد و همه 
فیلم هــای او حتی فیلم هــای تجــاری اش را هم 

دیده ام.«

اقتصــادی  کمیســیون  ســخنگوی  شــهروند| 
مجلس با اشــاره بــه بازار غیررســمی خریــد و فروش 
کشــور و بــا تشــریح مزیت هــا و  رمــزارز در داخــل 
خطرهــای مبــادالت رمــزارز گفــت: »داخــل کشــور 
روزانــه ۷00بیت کوین بــه صورت غیررســمی خرید و 

فروش می شود.«
غالمرضا مرحبا ضمــن قرائت گزارش کمیســیون 
اقتصــادی درخصــوص بررســی وضعیــت صنعــت 
آن در  و مبــادالت  رمزارزهــای جهــان   اســتخراج 
داخــل در جلســه دیــروز مجلــس گفــت: »میــزان 
اســتخراج ســاالنه رمــزارز 1۵میلیــارد دالر و در ایران 
1.1میلیارد دالر برآورد می شــود. داخل کشــور روزانه 
۷00 بیت کوین به صورت غیررســمی خرید و فروش 
می شــود مــردم توســط بســترهایی این فعالیــت را 

انجام می دهند که هیچ کدام  مجوز ندارند.«
نحوه مواجهــه با پدیده رمــزارز در گــزارش نظارتی 
کمیســیون اقتصادی را می تــوان در حوزه هــای زیر 

دسته بندی کرد:
اســتفاده از رمزارزها برای تبادالت خارجی همراه، 
اســتخراج و تولیــد رمزارزهــای موجــود، طراحــی 
رمزارزهای ملی یا چندجانبه، تبادل رمزارز و صنایع 

مرتبط با رمزارز.
1- در حــوزه اســتفاده از رمزارزهــا بــرای تبــادالت 
خارجــی، بــه نظــر می رســد بــه واســطه امکانــی که 
رمزارزها در کاهش اثر تحریم ها –به واسطه دشوارتر 
بودن رصد مبادالت آنها– ایجاد می کند، نمی توان 
نســبت بــه اســتفاده از ایــن ظرفیــت بی تفــاوت و 
بی برنامــه بــود. قاعدتــا بــا محاســبه مخاطــرات از 
دســت رفتن ســرمایه بــه دالیل مختلف و مقایســه 
آن با شــرایط مبادالت غیررســمی کشــور در دنیا که 
مخاطــرات مشــابهی دارد، اســتفاده از شــیوه های 
گــون جلوگیــری از رصــد مبــادالت مالــی کشــور  گونا
منطقــی و ضــروری به نظر می رســد کــه اســتفاده از 
رمزارزهــا در ایــن راســتا، به عنــوان مســیر جایگزین 
معامالت تهاتری یا تسهیل کننده این نوع معامالت 
غ از بحــث  قابــل تعریــف اســت. در ایــن حــوزه، فــار
استخراج رمزارزها، می توان ما به ازای صادرات کشور 
بــه کشــورهای مختلــف، رمــزارز دریافــت و در قبال 

واردات نیز همان رمزارزها را پرداخت کرد.
)ماینینــگ(  تولیــد  و  اســتخراج  حــوزه  در   -2
رمزارزهــای موجــود )و از جملــه بیت کویــن(، مزیت 

مذکــور می توانــد بــه صــورت تبدیــل منابــع انــرژی 
فسیلی کشور یا سایر منابع طبیعی همچون جریان 
آب، باد و انرژی هســته ای به برق و سپس استخراج 
رمزارز با استفاده از برق تولیدی، تعریف شود. به واقع 
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 
می شود. البته باید خروج ارز برای خرید دستگاه ها و 
تجهیزات ماینینگ را نیز مدنظر قرار داد. همچنین 
وجود بازار پررونق جهانی رمزارز و قابلیت تبدیل آن 
به ارزهای واقعــی می تواند ظرفیت بالقــوه ای برای 

دسترسی به منابع ارزی باشد.
3- در حوزه طراحی رمزارزهای ملی یا چندجانبه، 
شــاید یکی از مهم ترین و مغفول تریــن بخش های 
بحث رمزارزها باشــد کــه هرچند تالش هایــی برای 
آن انجام شده اســت. اما ظاهرا بازخوردهای منفی 
زیــادی مبنی بــر اثربخش نبــودن این اقــدام وجود 
کــه  دارد. بــه نظــر می رســد اتفاقــا همین جاســت 
همچــون توجه بــه ظرفیت هــای داخلــی در ایجاد 
شــبکه ملــی اطالعــات، پیام رســان های داخلــی و 
ماهواره داخلی، باید اهتمام جدی سیاست گذاران 
و مدیــران کشــور بــه کار گرفتــه شــود تــا بتوانــد بــه 
جای بــازی در بســتری مبهم و طراحی شــده، خود 
کمیت باشــد.  ایجادکننــده قواعد بازی و اعمال حا
بزرگ تریــن نقطــه مقاومــت و مخالفــت بســیاری 
کــه بایــد  از فعــاالن ایــن بــازار نیــز همین جاســت 
درخصوص آن گفت وگوها و بررسی های عمیق تری 

صورت پذیرد.
4- حــوزه تبادل رمــزارز و به ویژه ایجاد بســترهای 
و  مهم تریــن  کشــور،  داخــل  در  رمــزارز  تبــادل 
پرچالش تریــن حوزه بحــث در زمینه رمزارزهاســت 
که نیازمند بررسی دقیق و آینده نگری عمیق است. 
اتفاقا ریسک بزرگی که متوجه اقتصاد کشور است نیز 
در همین بخش است که البته برخورد صرفا سلبی 
و منفعل موجود با این حوزه هرگز نمی تواند راه حل 
مناســبی برای مواجهه با این ریسک باشد. تبدیل 
این تهدیــد به فرصت و بررســی دقیق تر جنبه های 
مثبت موضوع تبادل رمزارز، در کنار ریسک های آن 
و همچنین بررســی دقیق آثار اقتصــاد کالنی تبادل 
رمزارز در کشــور توســط عموم مــردم، از الزامات این 

حوزه است.

عکس خبر3

قیمت نفت سنگین 
ایران ارزان شد

جدیدترین گزارش ماهانه 
اوپک نشان داد قیمت نفت 

سنگین ایران ماه میالدی 
گذشته اندکی کاهش پیدا کرد. 

به گزارش ایسنا، قیمت نفت 
گوست به  سنگین ایران در آ

۷۰دالر و ۳۴ سنت در هر بشکه 
رسید که در مقایسه با ۷۲ دالر 
و ۹۸ سنت در ژوییه، دو دالر و 

۶۴ سنت معادل ۳.۶درصد 
پایین تر بود. میانگین قیمت 
نفت سنگین ایران از ابتدای 
کنون ۶۵ دالر و  سال ۲۰۲۱ تا

۷۰ سنت در مقایسه با ۳۹ دالر 
و ۳۴ سنت در مدت مشابه 

سال ۲۰۲۰ بوده است. ارزش 
سبد نفتی اوپک پس از بهبود 

به مدت سه ماه متوالی، در 
گوست سه دالر و ۲۰ سنت  آ

کاهش یافت و به ۷۰دالر و 
۳۳ سنت در هر بشکه رسید. 

این به منزله ۴.۴درصد کاهش 
ماه به ماه بود که بزرگ ترین 

کاهش ماهانه از سپتامبر سال 
۲۰۲۰ بود. با این حال میانگین 

ارزش سبد نفتی اوپک از 
کنون ۶۵  ابتدای سال ۲۰۲۱ تا

دالر و ۹۳ سنت در هر بشکه 
بوده که ۲۵دالر و ۴۲ سنت 

معادل ۶۲.۸درصد افزایش 
در مقایسه با ۴۰دالر و ۵۰ سنت 

در مدت مشابه سال ۲۰۲۰ 
نشان می دهد. طبق گزارش 

منابع ثانویه، تولید نفت اوپک 
گوست  متشکل از ۱۳ کشور در آ

به ۲۶.۷۶میلیون بشکه در روز 
رسید که ۰.۱۵میلیون بشکه در 
روز در مقایسه با ژوییه افزایش 

داشت. تولید نفت عمدتا 
در عراق، عربستان سعودی، 

امارات متحده عربی و آنگوال 
افزایش پیدا کرد، اما در نیجریه 

کاهش داشت. تولید نفت ایران 
گوست  8هزار بشکه در روز در آ
نسبت به ماه پیش از آن کاهش 
یافت و از ۲.۴۹۳میلیون بشکه 
به ۲.۴۸۵میلیون بشکه در روز 

رسید.

باشــگاه خبرنگاران جوان- آذرماه ســال ۹۷ بــا ثبت نظام تولید انگــور مالیر در 
ســازمان جهانی خواروبار و کشــاورزی ملل متحد )فائو(، انگور مالیر شناسنامه 
کستان های این شهر ثبت شد.  جهانی گرفت و حق مالکیت برند جهانی برای تا
ساالنه بیش از ۲۴۰هزار تن انگور از سطح باغات این شهرستان برداشت می شود 
و بخش عمده ای از آن به کشــمش تبدیل شده و در ســبد صادرات قرار می گیرد. 
شــیره پزی هم در این شهرســتان قدمتی دیرینه دارد و بخش دیگری از محصول 

انگور اهالی این شهرستان به شیره تبدیل می شود.

کسیناسیون بهداری نیروی  باشگاه خبرنگاران جوان- چهارمین مرکز وا
زمینی سپاه پاسداران در تهران افتتاح شد.

عددخبر3 چهره روز3

روح اله لطیفی دربــاره آخرین تصمیمات برای رجیســتری موبایل اظهار داشــت: 
»پس از بازدید وزیر اقتصاد از گمرک فرودگاه امام و روند رجیستری موبایل قرار بر این 
شــد که برای تســهیل روند رجیســتری کمیته ای با حضور نمایندگان دستگاه های 

متولی تشکیل شود که در این راستا اخیرا نشستی برگزار شد.«
او ادامه داد:  »تصمیمی که در این نشســت گرفته شــد مبنی بر این بــود که اتصال 
ســامانه های مختلف برای رجیســتر موبایل در مبادی ورودی اتصال حذف شــود 
تا  قطعی ها باعث اتالف وقت مســافران در فرودگاه که معموال به دلیل طوالنی بودن 
سفر خسته راه هستند، نشود. بنابراین از این پس مسافران در لحظه ورود به فرودگاه 
امام اظهــار اولیه موبایــل را دارند و برای انجــام مابقی اقدامــات و طی مراحل بعدی 
رجیســتری تا یک ماه فرصت به آنها داده شده است که در این مدت مشکل قطعی 
ســامانه ها را هم نداشته باشــند و در زمان مناســب ســامانه های مورد نظر را بررسی 

کنند.«
کیــد بــر اینکــه در روند رجیســتری ســامانه ها حذف  ســخنگوی گمرک ایــران با تأ
نمی شــوند، گفت: »قرار نیســت ثبــت اطالعــات در ســامانه ها حذف شــود، بلکه در 
گر یکی از ســامانه ها قطع باشد، دیگر باعث معطلی  لحظه ورود مســافر به فرودگاه ا

مسافر برای انجام تمام مراحل رجیستری نخواهد شد و مانع از ادامه کار نمی شود.«
لطیفی ادامه داد: »سیاســت ما این اســت که رجیســتری موبایل به زمان دیگری 
که ممکن است عامل ایجاد سوءاستفاده هایی شود و برای اینکه  موکول نشود، چرا
زمــان مدنظر رجیســتر موبایل کاهش پیــدا کند، گفته شــده که تمام ســامانه های 
رجیستری قطع و فقط سامانه گمرک در لحظه ورود مسافر به فرودگاه فعال باشد که 
سریع دیتا و اطالعات ثبت شود و مسافر یک ماه زمان دارد که مابقی مراحل را تکمیل 

کید کرد: »رجیستری موبایل و رجیستری از مبادی حذف نمی شود، بلکه  کند.« او تأ
روند آن تســهیل می شود.«ســخنگوی گمرک ایران درباره هزینه رجیستری موبایل 
همراه مسافر اظهار داشت: »خود اقدام رجیستری هزینه ای ندارد، اما برای ورود هر 
کاالیی به کشور چه از طریق همراه مســافر، چه کاالی تجاری تعرفه ای در نظر گرفته 

شده است که مسافران باید تعرفه ورود انواع موبایل را بپردازند.«
لطیفــی بــا بیــان اینکه حتی ســوغاتی همــراه مســافر شــامل تعرفــه ورود به کشــور 
می شود، گفت: »کاالی همراه مسافر تا ۸0دالر معاف از پرداخت هزینه تعرفه است که 
گر مسافران  البته این معافیت سال گذشته برای کاالی موبایل حذف شد، بنابراین ا

هزینه ای پرداخت می کنند، هزینه رجیستر نیست، بلکه تعرفه ورود کاالست.«
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ایســنا- تابلوفــرش ســردرود، هنــری آمیختــه بــا نخ هــای ابریشــمی 
بی نظیر در پایتخت تابلو فرش ایران است که از آیات قرآن کریم و مناظر 
زیبای ایران گرفته تا شاهکارهای هنری جهان همچون مونالیزا و شام 
آخر را به تصویر می کشد. در شهر سردرود در شهرستان تبریز، مردمان 
هنرمندی با قلب های بزرگ زندگی می کنند که از خانه هر یک، صدای 

دفه زنی و دستگاه نخ ریسی به گوش می رسد. 

کسیناســیون سراسری کرونا،  ایســنا- به دنبال اعالم افزایش ظرفیت وا
کسیناســیون ۲۴ ساعته  کزی در برخی شــهرهای کشــور برای انجام وا مرا
مشــخص شــده اند. در تهــران نیز نخســتین مرکــز در ســوله بحــراِن بزرگراه 

کسیناسیون ۲۴ ساعته فعال شده است.  کردستان برای وا

جزئیات تغییرات روند رجیستری موبایل اعالم شد

مبادله غیررسمی روزانه ۷۰۰ بیت کوین در ایران
نتایج بررسی گزارش نظارتی کمیسیون اقتصادی درخصوص وضعیت صنعت استخراج رمزارزها


