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تحسین رهبر انقالب از اقدامات پاالیشگاه ستاره خلیج فارس

بنگاه

مقام معظم رهبری در خالل ارتباط تصویری با نمایندگان یازدهمین دوره مجلس شورای
اسالمی اقدامات صورت گرفته در ابرپاالیشگاه ستاره خلیج فارس را تحسین کردند.
به گزارش روابط عمومی شــرکت نفت ســتاره خلیج فارس ،حضــرت آیتاهلل خامنهای
در ارتبــاط تصویــری بــا نماینــدگان یازدهمیــن دوره مجلس شــورای اســامی ضمــن بیان
توصیههایی کارگشــا ،به تمجید از زیرســاختهای کشــور از جمله ابرپاالیشــگاه ستاره خلیج
فارس پرداختند.
ایشــان بیان داشــتند :بعضی از این ظرفیتها طبیعی اســت ،بعضی انســانی است .لذا
میبینیــد به خاطر همین ظرفیتها اســت که در دوران ســختترین تحریمها و فشــارهای
همهجانبهای که علیه کشور در زمینه اقتصاد به وجود میآید ،کشور توانسته چند هزار شرکت
دانشبنیان به وجود بیاورد.
رهبــر معظــم انقالب به صدهــا طرح زیربنایی ایجاد شــده در زمان تحریم اشــاره کردند
و افزودنــد :در همیــن دوران تحریــم و بــا وجــود کاهش درآمد نفــت ،کار بزرگــی مثل ایجاد
پاالیشــگاه ســتاره خلیج فارس انجام گرفته؛ یک حرکت به این بزرگی و کارهای فراوان که در
زمینه مســائل نیرو ،آب و برق انجام گرفته؛ افتتاحهای فراوانی دارد انجام میگیرد که شــما
میبینید اینها را؛ اینها واقعی است ،اینها وجود دارد ،دارد کار انجام میگیرد.

انتشار فاز دوم اوراق رهنی

بانک مسکن صبح فردا (دوشنبه  ۲۳تیرماه) فاز دوم انتشار اوراق رهنی به پشتوانه تسهیالت
قدیمی خرید مســکن را اجــرا میکند.به گزارش پایگاه خبری بانک مســکن – هیبنا ،فرآیند
 2ســاله اخــذ مجوز برای انتشــار  1000میلیــارد تومــان اوراق رهنی در قالب بــازار رهن ثانویه
ســرانجام بــه پایــان رســید و فردا صبح بانک مســکن بــه اتکای ایــن مجوز فــاز دوم «تبدیل
پروندههای زنده تسهیالت خرید مسکن به منابع نقد» را از طریق انتشار اوراق رهنی در بازار
سرمایه عملیاتی میکند.
ســید محســن فاضلیان عضو هیــأت مدیره بانک مســکن و همچنین «طــراح و هدایتگر
بــازار رهــن ثانویه» دربــاره جزئیات برنامه انتشــار  1000میلیارد تومــان اوراق رهنی که صبح
فــردا (دوشــنبه  ۲۳تیرماه) انجام میشــود به هیبنا اعــام کرد :دومین مرحله انتشــار اوراق
رهنــی( )MORTGAGE BACKED SECURITIESاز روز  -دوشــنبه  23تیرمــاه  - 1399به
مبلغ  10.000میلیارد ریال برگزار میشود.
وی در تشــریح ماهیــت ایــن اوراق افزود :مهندســی اوراق رهنی به این صورت اســت که
وامهای رهنی جاری بانک که زنده هســتند و دوره وصول آنها متغیر و به صورت متوســط از
 10تا  15ســال اســت ،دارایی مبنای انتشــار اوراق رهنی قرار میگیرد و این تسهیالت از طریق
فــروش ایــن اوراق ،تبدیل بــه «وجه نقد» میگردد کــه در فرآیند مدیریــت منابع و مصارف
بانک ،صرف تسهیالت جدید خواهد شد.

اقدامات پیشگیرانه برای جلوگیری از شیوع کرونا

در راســتای کمک به مدیریت ،کنترل و پیشــگیری از شــیوع ویروس کرونا در کشور ،ضمن
افزایــش ســقف انتقال وجــه کارت بــه کارت در بانک ســینا ،تاریخ کارتهای منقضی شــده
مشتریان بانک در تیرماه جاری برای یک سال دیگر به صورت خودکار تمدید شد.
بــه گــزارش روابــط عمومی بانک ســینا ،بــه منظور کاهــش مراجعات به شــعب و عدم
جابهجایــی وجــوه نقد ،ســقف انتقال وجــه کارت بــه کارت شــتابی و درون بانکــی از طریق
درگاههای اینترنتی ،کیوسک و خودپرداز در بانک سینا از مبلغ  30میلیون ریال در هر شبانه
روز از مبدأ هر کارت به  60میلیون ریال افزایش یافت.
همچنیــن بــه منظور تســهیل در اســتفاده مشــتریان از درگاههــای غیرحضــوری ،تاریخ
انقضــای کارت نقدی مشــتریان بانک ســینا در تیرماه  1399برای دارندگان شــماره موبایل
معتبر در سیستم بانک ،به مدت یکسال تمدید شد.
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وزارت صمت مکلف به ثبت هویت استخراج کنندگان رمز ارز شد

فرصت یک ماهه دولت به ماینرهای رمز ارز

گــروه اقتصــادی  /بــا مصوبــه اخیــر
دولت ،اســتخراج رمزارزها در قالب
یک صنعت نوپا شــناخته شــده و با
تفکیک میان مجازهــا و غیرمجازها
کار بــرای ناظــر و فعــال ســادهتر
میشــود .از زمانــی کــه رمزارزهــا و
بخصــوص «بیــت کویــن» در ایــران
بر سرزبانها افتاد ،خرید و فروش و
استخراج آن با فراز و نشیب بسیاری
همراه بوده اســت .گرچه هنوز خرید
و فــروش رمزارزها بهصورت قانونی
و رســمی بــه تصویــب نرســیده ،اما
اســتخراج آن مراحل قانونی خود را
طــی کرده اســت .در ابتــدا نهادهای
ذیربــط به برخی اســتخراجکنندگان
کــه شــرایط الزم را داشــتند ،مجــوز
قانونــی فعالیــت ارائــه کردنــد و
اکنــون در مرحلــه بعدی قرار اســت
کــه دارنــدگان دســتگاههای ماینر با
خوداظهــاری و ثبــت مشــخصات
دســتگاههای خود ضمــن پرداخت
حقوق و عوارض دولتی از استخراج
کنندگانــی کــه غیرقانونــی فعالیــت
میکنند جدا شوند.
درهمیــن رابطــه وزارت نیــرو و
دولــت اعــام کردهانــد کــه مــردم
بــا «ســوت زنی» مــزارع غیرمجــاز
استخراج رمزارز را در کشور به اطالع
دســتگاههای ذیربط برســانند .یکی
از مهمتریــن آثــار منفــی فعالیــت
غیرمجــاز این مزارع مصــرف باالی
بــرق اســت کــه باعــث صدمــه بــه
شــبکه و خاموشــی ناخواســته ســایر
بخشهای حیاتی کشور میشود.
براســاس گفتههــای معــاون
طرح و برنامــه وزارت صمت ،طبق
مصوبه هیأت دولت از  ۲۵مرداد به
فعــاالن رمزارزهــا به مــدت یک ماه
فرصت داده میشود تا دستگاههای
ماینــر را بهصــورت خوداظهــاری
اعالم کنند.

به گزارش وزارت صمت ،ســعید
زرنــدی در ســومین جلســه کمیتــه
نظارت بر فعالیت اســتخراج رمزارز
که با حضور علی آقامحمدی رئیس
دفتر بررسی اقتصادی رهبر معظم
انقالب و نماینده ســایر دستگاههای
مرتبــط برگزار شــد ،افــزود :بهدلیل
اینکــه در گذشــته فرآینــد اســتخراج
رمزارزهــا قانونــی نبــود تعــدادی
دســتگاه بهصــورت قاچــاق وارد
شــده و درحــال حاضــر مشــکالتی
برای فعــاالن این صنعــت بهوجود
آورده اســت؛ لذا با مساعدت هیأت
وزیران ،این مشکل مرتفع میشود.
گفتنــی اســت هیــأت وزیــران در
جلسه هشــتم تیر امســال و با هدف
تســهیل فضای کســب و کار در کشور
و رفــع ســردرگمی فعــاالن حــوزه
اســتخراج رمــزارز ،امکانپذیــری
نظارت ،کنترل و برنامهریزی دولتی
بــر فعالیتهای اســتخراج رمــزارز،
شفاف ســازی ،ساماندهی و سالمت
فعالیتهــای این حــوزه و حفاظت
از منابــع عمومــی در حــوزه بــرق و
انــرژی ،نســبت بــه تعییــن تکلیــف
تجهیزات اســتخراج رمــزارز موجود
در کشــور تصمیمگیــری کرد و در 15
تیرماه این مصوبه به وزارتخانههای
صمت ،اقتصاد ،دادگســتری و ستاد
مرکــزی مبــارزه بــا قاچــاق و نهــاد
ریاست جمهوری ابالغ شد.
به موجــب مصوبه دولــت ،کلیه
دارنــدگان دســتگاههای اســتخراج
رمزارز (ماینر) مکلف شدند حداکثر
ظــرف مــدت یــک مــاه از زمــان
اعــام وزارت صنعــت ،معــدن و
تجارت ،نســبت به ثبت مشخصات
هویتی خــود به همراه تعــداد و نوع
دســتگاههایی کــه در مالکیــت آنهــا
میباشــد ،در ســامانهای کــه وزارت
صنعــت ،معــدن و تجــارت تعیین

میکند ،مطابــق فرم موجود در این
ســامانه اقدام کــرده و حســب مورد
از طریــق درگاه پرداخــت اینترنتــی
تعبیه شده در همین سامانه ،نسبت
بــه پرداخت کلیه حقــوق و عوارض
دولتــی اقــدام کنند.دولت همچنین
وزارت صنعــت ،معــدن و تجــارت
را مکلــف کــرد ظرف مــدت یک ماه
از تاریــخ عملیاتــی شــدن ســامانه
موضوع این مصوبه ،فهرست مراکز
دارای جواز تأســیس در این صنعت
را اعــام کنــد .دارندگان دســتگاهها
مکلفنــد از تاریــخ اعــام فهرســت
مذکــور ،ظرف مدت یــک ماه ،تمام
دستگاههای خود را به مراکز یادشده
تحویل دهند یا نسبت به أخذ مجوز
فعالیت اقــدام کننــد .مراکز تحویل
گیرنــده نیز مکلفند رســید تحویل را
در ســامانه مذکــور بارگــذاری کننــد.
نگهــداری از دســتگاهها در مراکــز
فاقــد مجــوز ،ممنــوع اســت .ایــن
وزارتخانــه همچنیــن موظف اســت
دســتورالعمل نحــوه اعطــای مجوز
فعالیت و درگاه آن را ظرف حداکثر
یــک مــاه از تاریــخ ایــن مصوبــه در
درگاه ملی مجوزهای کشور (سامانه

 )G4bبارگذاری کند.
ëëثبت در سامانه بهین یاب
برپایــه مصوبه دولــت دارندگان
دســتگاههای ماینر باید مشــخصات
دســتگاههای در اختیــار خــود را
در ســامانهای کــه وزارت صمــت
معرفی میکند ،ثبت کنند .برهمین
اســاس طبق گفتههــای معاون وزیر
صمــت ،از  ۲۵مــرداد در ســامانه
بهینیــاب امــکان ثبــت دســتگاهها
بهمــدت یکمــاه فراهــم میشــود
و ایــن امــکان وجــود خواهد داشــت
کــه بــا پرداخــت حقــوق و عــوارض
دولتی ،فعالیت آنها قانونی شــود و
از آن پس دستگاههایی که از مبادی
غیررسمی وارد کشــور شده و در این
ســامانه ثبــت نشــده باشــد ،قاچاق
محسوب میشود.
ëëصدور  624جواز تأسیس ماینینگ
طبــق اطالعــات ارائــه شــده
توســط معــاون طــرح و برنامــه
وزارت صنعــت ،معــدن و تجــارت،
تاکنــون تعــداد  ۶۲۴جــواز تأســیس
برای اســتخراج رمــزارز صادر شــده
و  ۱۵واحــد در مرحلــه درخواســت
صــدور پروانــه بهرهبــرداری

هســتند کــه دو واحــد از ایــن تعداد،
پروانهبهرهبرداری دریافت کردهاند
ضمــن اینکــه پیشبینی میشــود با
اجــرای طــرح خوداظهــاری تعــداد
واحدهــای دارای پروانــه افزایــش
یابد.
ëëبازار  300میلیارد دالری رمزارزها
بــه گفتــه ایــن مقــام مســئول در
دنیــا ،نقــش رمزارزهــا در تجــارت
خارجــی پررنــگ اســت و براســاس
برخــی آمارهــا ارزش بــازار کل
رمزارزها در دنیا حدود  ۳۰۰میلیارد
دالر برآورد میشــود ،لذا باید ما هم
درایــن زمینــه فعاالنــه عمــل کنیم.
درهمیــن راســتا ،مدلســازی بــرای
استفاده از رمزارزها در واردات کاال را
دنبال میکنیــم .وی اضافه کرد :اگر
بتوانیم در شــرایط کمبود ارز ،رابطه
بیــن واردات با اســتفاده از رمزارزها
را مهیــا کنیم ،برای کشــور ســودمند
خواهد بود.
گفتنــی اســت ،ارزش بــازار
بیتکویــن در حــال حاضــر بیش از
 ۱۷۴میلیارد دالر است که  ۶۵درصد
از کل ارزش بازار ارزهای دیجیتال را
شــامل میشــود .پــاداش بیتکوین

ماینینــگ در  ۱۱مــه امســال از ۱۲.۵
بیتکویــن بــه  ۶.۲۵بیتکویــن
رســید کــه از آن زمــان رونــد نزولــی
قیمــت بیتکوین متوقــف و قیمت
بیتکوین شروع به صعود کرد.
روز گذشــته و تا زمان تنظیم این
گــزارش قیمت هر بیــت کوین به 11
هزار و  702دالر رســید که نسبت به
روز قبل از آن  428دالر رشــد نشــان
مــیداد .ارزش ریالی بیت کوین نیز
در این روز بــه بیش از  273میلیون
تومــان رســید.درهمین راســتا ،طی
ســالهای اخیــر کــه بحــث قانونــی
شــدن اســتخراج رمزارزها در کشــور
داغ شده بود ،بسیاری از کارشناسان
روی مزیت این نــوع ارزها برای دور
زدن تحریم و درآمدزایی ارزی تأکید
میکردند .به اعتقاد این کارشناسان
در شــرایطی کــه محدودیتهــای
تحریــم علیــه ایــران تشــدید شــده
اســت ،میتــوان با اتکا به اســتخراج
رمزارزهــا ،به نوعــی تحریمها را دور
زد و برای کشــور درآمدزایی ارزی به
همراه آورد.دولت نیز برای حمایت
از ایــن صنعــت نوپــا ،مشــوقهای
مختلفــی درنظــر گرفتــه اســت.
اســتخراج رمزارز در ایران بــا دو نوع
تعرفه انجام میشــود که بر اســاس
آن در  8مــاه خنک ســال ،اســتخراج
با تعرفــه  480تومان و در  4ماه گرم
با تعرفه باالتر صــورت میگیرد ،اما
صنعــت برق بــه منظــور حمایت از
ایــن کســب و کار ،راهکارهایــی برای
اعمال تخفیف در نظر گرفته اســت.
دارنــدگان مجــوز اســتخراج رمــزارز
میتواننــد بــا راهکارهــای درنظــر
گرفته شــده تا  47درصــد از تخفیف
بهــای بــرق برخــوردار شــوند کــه
دســتورالعملهای آن ابــاغ شــده و
به اطالع دارندگان مجوز نیز رســیده
است.

