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گزارش «ایران» از بحران اعتماد در بازار سرمایه

بازار دوباره سبز خواهد شد

صفحه 8

آیا بیت کوین جایگزین پول است؟

عطیه لباف
خبرنگار

یادداشت

«ایران» سهم استخراج رمز ارزها
از مصرف برق کشور را بررسی می کند

دستور برخورد با
ماینرهایغیرمجاز
بیتکوین
ایرنا

خبــر آمــد که مدیــر عامل شــرکت توزیع
نیروی برق گفته که تاکنون  ۵۰۰دســتگاه
اســتخراج بیــت کوین در قم شناســایی و
کشف شده است و نیز مدیرعامل شرکت
برق منطقهای آذربایجان هم با تکذیب
حضور خارجیها بــرای تولید بیتکوین
در ارس گفــت :هیــچ مزرع ه بزرگ تولید
رمزارز در منطقه آزاد ارس وجود ندارد.
درخصــوص حجــم مصــرف ایــن
غیرمجازهــای صنعــت «ماینینــگ» در
ایــران که هنــوز ابهامــات زیادی بــرای ما
ایرانیان دارد ،حمیدرضا صالحی ،رئیس
کمیســیون انرژی اتاق بازرگانــی ایران به
خبرنگار ما میگوید« :مصرف این بخش
نمیتواند بیشــتر از  500تا هــزار مگاوات
باشــد ،با توجه به حجــم مصرف  41هزار
مگاواتــی روز سهشــنبه و  18هزار مگاوات
ظرفیت تولید اســتفاده نشده در این روز،
نمیتوان دلیل خاموشیهای پراکنده روز
سهشــنبه را مربوط به مصرف ماینرهای
غیرمجازدانست.
ëëماینرهایچینیمقصرخاموشی؟
افزایــش قیمــت ارزهــای دیجیتــال
در جهــان از یکســو و مشــوقهایی
کــه ایــران بــرای اســتخراج رمزارزهــا
ازجملــه بیتکویــن در نظــر گرفتــه از
ســوی دیگــر ،باعــث شــده کــه صنعت
«ماینینــگ» جذابیت پیــدا کند و برخی
شــرکتهای خارجی نیز با شــرکتهای
ایرانــی بــه فکــر توســعه ایــن مــزارع در
ایــران باشــند ،هرچنــد کــه قیمــت برق
برای آنهــا با قیمت میانگیــن صادراتی

پرداخت وام مسکن بدون نیاز به خرید اوراق

مدیرعامل بانک مســکن از امکان دریافت وام خرید مسکن بدون نیاز به «خرید اوراق
تسهیالت» و همچنین «سپردهگذاری» از امروز (پنجشنبه) تا  ۲۲بهمنماه خبر داد.
محمود شــایان گفت :از  ۲۵دی ماه امســال ،طرح اعطای تســهیالت خرید مســکن
بهصورت توأم (بدون ســپرده و اوراق گواهی حق تقدم اســتفاده از تســهیالت مســکن)
در دســتور کار شــعب بانــک قرار میگیــرد .وی با بیــان اینکه بانک مســکن از یک اهرم
تســهیالتی جدیــد برای شــارژ مالــی متقاضیان خرید مســکن کمــک میگیــرد ،افزود:
پرداخــت تســهیالت خرید مســکن بدون ســپرده بــه نحوی اســت کــه  ۵۰درصد مبلغ
تسهیالت از محل اوراق گواهی حق تقدم استفاده از تسهیالت مسکن و  ۵۰درصد بقیه
از محل منابع بدون سپرده (مجموعاً تا سقفهای ابالغی تسهیالت خرید مسکن اوراق
گواهی حق تقدم) ،پرداخت میشود.
مدیرعامل بانک مسکن همچنین با اشاره به نرخ سود و دوره بازپرداخت پیشبینی
شده برای این تسهیالت ،درباره دیگر شرایط اخذ آن گفت :همه شرایطی که متقاضیان
برای دریافت تســهیالت اوراق گواهی حق تقدم نیاز دارند نیز برای این نوع تســهیالت
جاری است .بهعنوان مثال متقاضیانی میتوانند از این بخش از تسهیالت استفاده کنند
که سن بنای ملک خریداری شده کمتر از  ۲۵سال باشد / .بانک مسکن

زیان میلیونها سهامدار با یک تصمیم

سعید اسالمی بیدگلی عضو شورای عالی بورس از بررسی موضوع قیمتگذاری
فــوالد در جلســه  ۳۰دیماه این شــورا خبــر داد و گفت :قیمتگذاری دســتوری،
ثمــرهای جز زیــان میلیونها ســهامدار و جابهجایــی منافع برای عــدهای خاص
ندارد/.مهر

بیشترین درآمد ساالنه به کدام گروه شغلی رسید؟
نتایــج یــک تحقیــق نشــان میدهــد کــه متوســط
درآمــد ســاالنه یک خانوار شــهری بــا  ۲۴.۴درصد
افزایــش از  ۴۳میلیــون و  ۵۰۰هزار تومان در ســال
 ۱۳۹۷بــه  ۵۴میلیــون و  ۱۰۰هــزار تومــان در ســال
 ۱۳۹۸رسیده است.
در طــرح هزینه و درآمد خانوار که توســط مرکز
آمار ایران برای مناطق شــهری و روســتایی به اجرا
در میآیــد ،درآمد معادل مجمــوع درآمد پولی و
غیرپولی در نظر گرفته میشود که اجزای مختلفی
را در برمــی گیرد و الزاما به معنای میزان دریافتی
نقدی خانوار طی یک سال نیست.
درآمــد خانــوار اعــم از پولــی و غیر پولی از ســه
بخــش درآمــد حاصــل از مشــاغل مــزد و حقــوق
بگیــری (عمومــی ،تعاونی و خصوصی) ،مشــاغل

آزاد کشاورزی و غیر کشاورزی و درآمدهای متفرقه
شــامل حقــوق بازنشســتگی ،اجــاره بهای مســکن
شــخصی و ســایر منابــع نظیــر درآمــد حاصــل از
حســابهای پسانداز ســپرده و سود سهام ،کمک
هزینــه تحصیلــی ،درآمد حاصــل از اجــاره منزل،
بــاغ ،زمیــن و کمکهــای دریافتی از ســازمانهای
اجتماعی تشکیل شده است.
این گزارش نشــان میدهد طی ســالهای ۱۳۹۲
تــا ۱۳۹۸بیشــترین درآمــد ســاالنه یــک خانــوار
شــهری به خانوارهایــی اختصاص دارد که شــغل
سرپرســت خانــوار در گــروه شــغلی«قانونگذاران،
مدیــران و مقامات عالی رتبه» قرار دارد .متوســط
رشــد ساالنه درآمد این گروه در سال  ۱۳۹۸نسبت
بــه ســال  ۱۳۹۲معــادل  ۱۸.۶درصــد بوده اســت.

آغاز نهضت ساخت داخل در صنعت لوازمخانگی

معــاون امــور صنایــع وزارت صنعــت ،معــدن و
تجارت با تأکید بر بسترســازی برای تحقق نهضت
ســاخت داخــل در صنعــت لوازمخانگــی ،گفــت:
محدودیتهای بینالمللی فرصتی در اختیار قرار
داد که باید با اســتفاده از آن تــوان تولید در صنایع
راهبردی را بیش از پیش افزایش دهیم.
مهــدی صادقــی نیارکــی در نشســت بررســی
وضعیــت زنجیــره ارزش صنعــت لوازمخانگــی
تصریح کرد :ایجاد همکاری مشــترک و تقسیم کار
در بخش تشکلها ،صنایع پیشران و دستگاههای
اجرایی ،از جمله رویکردهای وزارت صنعت برای
توسعه صنعت لوازم خانگی است.
وی بــا تأکیــد بر تجمیــع تقاضــا در کل زنجیره،
بیــان داشــت :درصــدد هســتیم بــا همــکاری
صاحبنظــران صنعــت لوازمخانگــی و بــا توجه به
پتانســیلها و ظرفیتهــای موجــود در این بخش،

نقشــهراه مشــخصی بــرای حداکثرســازی تولیــد و
صادرات در این صنعت تدوین شود.
معــاون امور صنایــع وزارت صنعت تأکید کرد:
باید مســیر منســجمی طراحی شــود و نگاه تأمین
و لجستیک مشترک در این صنعت شکل بگیرد.
وی افزود :پیشتازان این صنعت باید در قالب
مجموعــهای منســجم ،برنامههــای توســعهای در

بیشــترین افزایــش درآمد این گــروه از خانوارها در
ســال  ۱۳۹۷اتفــاق افتــاده و بــا  ۲۹.۷درصد تغییر
مربوط به افزایش درآمد در ســال  ۱۳۹۷نسبت به
سال  ۱۳۹۶بوده است.
کمتریــن درآمــد ســاالنه یــک خانــوار شــهری
نیــز بــه خانوارهایــی اختصــاص دارد کــه شــغل
سرپرست خانوار در گروه شغلی «کارگران ساده»
قرار دارد.
متوســط رشــد ســاالنه درآمد این گروه در سال
 ۱۳۹۸نســبت به ســال  ۱۳۹۲معــادل  ۱۶.۸درصد
بوده اســت .بیشــترین افزایش درآمد در این گروه
از خانوارهــا نیــز مربوط به افزایش درآمد در ســال
 ۱۳۹۸بوده و درصد تغییر در ســال  ۱۳۹۸نســبت
به سال  ۱۳۹۲حدود  ۳۰.۲درصد بوده است.

حوزه توســعه ساخت داخل ،توسعه برند ،نوآوری
رسوخ فناوری و دانش فنی و غیره طراحی کنند.
ی نیارکی تصریحکرد« :جهش تولید» در
صادق 
انواع لوازم خانگی با رعایت الزامها و استانداردهای
مصرف انرژی و زیســتمحیطی ،توســعه صادرات
برخــی لوازمخانگی به کشــورهای همجــوار و توازن
و پایــداری نســبی زنجیــره تأمیــن در ایــن صنعــت
متناســب با شــرایط موجود ،از جمله اهدافی است
که در این برنامه اجرایی دنبال میشود.
وی اظهــار داشــت :در زنجیــره صنعــت
لوازمخانگــی ،بایــد پیشرانها را تعریــف کنیم تا
با توجه به تواناییهایشــان حرکت کنند ،همچنین
مراکــز تحقیــق و توســعه در ایــن واحدهــا ایجــاد
شــود و توســعه یابــد و صنایــع کوچکتــر در ذیــل
آنها اقداماتی براســاس منافــع جمع انجام دهند.
/وزارت صمت

الزام بانکها به اجرای مناسب قانون جدید چک

رئیــس کل بانــک مرکزی در بخشــنامهای به همه بانکها و مؤسســات
اعتبــاری بر ضرورت انجــام اقدامات الزم در راســتای ایجاد زمینههای
اجرای مناسب و مطلوب قانون «اصالح قانون صدور چک» تأکید کرد.
پیرو بخشــنام ه صادر شــده مدیریتکل مقــررات ،مجوزهای بانکی
و مبــارزه بــا پولشــویی درخصــوص تکالیــف و الزامات قانــون «اصالح
قانون صدور چک» و ابالغ ســتاد ملــی مدیریت بیماری کرونا مبنی بر
تمدیــد مهلت اجرای تبصره ( )۱مــاده  ۲۱مکرر الحاقی به قانون مزبور
تــا پایــان ســالجاری و بخشــنامه ابالغ شــده در  ۱۷دی ماه ســالجاری
اداره نظامهــای پرداخــت مبنــی بر اعــام زمانبندی عملیاتیســازی
ســامانههای مرتبــط بــا اجــرای قانــون موصوف ،بــه اطالع میرســاند
بــا وجــود تذکرهــا و توصیههــای اکیــد ایــن بانــک ،برگزاری نشســتها
و کارگروههــای تخصصــی بــا مدیــران و کارشناســان بانکــی ،همکاری،
تعامل و همسویی الزم در خصوص اجرای قانون مذکور در حد کفایت
مشــاهده نشده اســت و باتوجه به عدم تمدید مهلت زمانی ،مقتضی
است تالش الزم در راستای ایجاد زمینههای اجرای مناسب و مطلوب
این قانون انجام شود/ .بانک مرکزی

بزرگترین مسئولیت شرکت ملی گاز
حفظ محیط زیست است

مدیرعامل شــرکت ملی گاز ایران گفت :بزرگترین مسئولیت اجتماعی
شــرکت ملی گاز حفظ محیط زیســت کشور اســت ،از اینرو حداکثر تولید
و بهینهســازی مورد توجه ما قرار دارد .حســن منتظرتربتی ،با بیان اینکه
در بحث مسئولیتهای اجتماعی نگاههای مختلفی مطرح است ،گفت:
زمانــی کــه در منطقهای ســاخت تأسیســات را آغاز میکنیم بدون شــک
فرهنــگ آن جامعــه را نیــز دچار تغییــر و تحول میکنیــم بنابراین نکات
منفــی و مثبــت در آن منطقــه شــکل میگیــرد .وی یکــی از اساســیترین
موضوعهــا در مســئولیتهای اجتماعــی را بحــث اقتصــادی دانســت و
افزود :اساس کار ما ماندگاری اقتصادی است ،البته بیشترین توجه ما در
مسئولیتهای اجتماعی حفظ محیط زیست است/ .وزارت نفت

خبرخوان

وزیر نفت :مخزن پارس جنوبی افت فشار نداشته است

وزیر نفت با بیان اینکه پارس جنوبی امســال نسبت به سال گذشته حدود ۶۴میلیون
مترمکعب افزایش تولید داشــته اســت ،دلیــل کمبود گاز را افزایــش مصرف خانگی
عنوان کرد.
بیــژن نامــدار زنگنه بهدالیل کمبود گاز در زمســتان جــاری اشــاره و اظهارکرد :دلیل
چالش گازی ایجاد شــده در زمســتان جاری افزایش مصرف خانگی است نه افت فشار
مخــزن میــدان گازی پارس جنوبی .وزیر نفت گفت :مخزن میــدان گازی پارس جنوبی
افت فشــار نداشــته است و امسال نسبت به سال گذشــته حدود  ۶۴میلیون مترمکعب
(یعنی به اندازه دو و نیم فاز پارس جنوبی) افزایش تولید داشتیم.
وی بــا بیان اینکه هیچ تولیدکننــدهای نمیتواند  ۱۲تا  ۱۳درصد رشــد مصرف گاز را
جوابگو باشــد ،ادامه داد :هیچ تولیدکنندهای نمیتواند چنین رشــد شــتابان مصرف را
پاسخگو باشد بنابراین کنترل مصرف ،تنها راه جلوگیری از کمبود گاز است البته نه آنکه
رفاه مردم آسیب ببیند بلکه فقط مصرف کنترل شود/.خانهملت

محاسبه میشــود ،اما با وجود تمام این
جذابیتهــا ،هنــوز اســتخراجهای مجاز
و غیــر مجــاز از جملــه خانگیهــا ،کمتر
از  2هــزار مــگاوات بــرآورد میشــود کــه
در مقابل تــوان  59هــزار مگاواتی تولید
بــرق در ایــران ناچیــز اســت .امــا علــت
خاموشیها چه بود؟
صالحــی ،رئیــس کمیســیون انــرژی
اتــاق بازرگانی ایــران توضیــح میدهد:
«بیشترین مصرف برق ایران و استفاده
از ظرفیــت فنــی بــرق کشــور ،در پیــک
تابســتان اتفــاق میافتــد و ما بیشــترین
مصــرف را در تابســتان داریــم ،امــا
برعکــس بــرق ،در زمســتان مصرف گاز
کشور بیشتر میشود .گاز سوخت اصلی
تولیــد بــرق نیز محســوب میشــود و در
صورتی که گاز یا سوختهای جایگزین
آن یعنــی گازوئیــل و مازوت بــه نیروگاه
نرســد ،تولیــد بــرق بــا مشــکل مواجــه
میشــود .بــا درنظــر گرفتــن رکوردهای
اخیــر مصــرف گاز در بخــش خانگــی و
ممنوعیت مصرف مازوت در نیروگاهها،
موضوع روشــن میشــود .وقتی سوخت
نیروگاه کافی نباشــد ،تولید برق محدود
و احتمال خاموشــی بیشــتر خواهد شد،
حتــی اگــر ظرفیت تولیــد برق در کشــور
وجود داشته باشد».
او ادامــه میدهــد« :لــذا موضــوع
خاموشی نیروگاهها ناشــی از کاهش گاز
تحویلی بــه نیروگاه هاســت و نیروگاهها
چون نمیتوانند ســوخت کافی دریافت
کننــد ،تــوان ادامه فعالیت نیــز ندارند و

به همین خاطر برخی از نیروگاهها حتی
تعطیل شدند .از سوی دیگر ،دولت برای
کاهش آلودگی هوا نمیخواهد سوخت
مــازوت در نیروگاههــا اســتفاده کنــد .به
ایــن ترتیب دلیل عمده خاموشــیها نه
ماینرهــای چینی اســت و نــه ماینرهای
ایرانــی؛ مصــرف گاز علت اصلی اســت
کــه کمبــود آن هم در وهله اول ناشــی از
افزایش مصــرف گاز در بخش خانگی و
تجاری است».
صالحی بیــان میکند« :البته عوامل
دیگری که میتواند تأثیر جزئی بگذارند
امــا نقــش اصلــی ندارنــد ،میتواننــد
همین مصــارف ماینرها باشــد .اینها در
دو بخش رســمی و غیررســمی در کشور
در حــال فعالیت هســتند .قیمــت برق
برای رســمیها با نرخی است که وزارت
نیرو تعیین کرده که با سوخت صادراتی
محاســبه میشــود ،اما غیررســمیها از
ظرفیتهای نصب شــده قبلی در حال
اســتفاده هســتند و بــا هویــت دیگــری
فعالیــت میکنند .اینها هــم نهایتاً 500
مگاوات تا هزار مگاوات مصرف داشــته
باشند و نمیتواند دلیل اصلی خاموشی
باشــد ،گرچــه وقتــی مصــرف بــه نوعی
بــه ســمت خامــوش شــدن نیروگاههــا
مــیرود ،حتی همیــن  500مگاوات هم
مهــم تلقــی میشــود و جلوگیــری از آن
میتواند منطقه یا شهری را از خاموشی
در بیــاورد ،امــا چیــزی نبــود که مــا آن را
علت خاموشیها بدانیم .مسأله اصلی
ناتوانــی وزارت نفت در تأمین ســوخت

نیروگاههاســت کــه آن هــم بــه دلیــل
افزایش مصرف بخش خانگی و تجاری
رقم خورده است».
ëëتوقــف تولیــد ارزهــای دیجیتــال بــرای
مدیریتمصرف
در یک نگاه کلی ،به فرآیند استخراج
ارزهــای دیجیتال ،صنعت «ماینینگ» و
به مراکز تولید این ارزها ،مزرعه یا «فارم»
گفتــه میشــود؛ در این صنعــت ،نفت و
گاز بــه بــرق و در نهایت به محصــول ارز
دیجیتــال تبدیــل میشــود که بــه عنوان
یک پــول مجــازی بــرای مبــادالت مالی
مورد اســتفاده قرار میگیرد .اینکه مردم
نگراننــد و میگوینــد دولــت امتیازاتــی را
به چینیهــا داده تا در ایران به تولید پول
مجازی بپردازند و همین موضوع باعث
خاموشــیها شــده ،مســألهای نادرســت
اســت اما با این حال ،وزارت نیرو در حال
کنتــرل مصــرف ایــن بخــش حداقــل در
خصوص مجازها و همینطور تسریع روند
شناساییغیرمجازهاست.
در ایــن خصــوص مصطفــی رجبــی
مشــهدی ،ســخنگوی صنعــت بــرق
بــه «ایــران» میگویــد« :از روز گذشــته
بــرای جلوگیــری از تکــرار خاموشــیهای
برنامهریزی نشــده ،دســت به ســه اقدام
زدهایــم؛ نخســت ،بــا همــکاری بخشــی
از صنایــع ،محدودیتهایــی را اعمــال
کردهایــم کــه مطابــق بــا توافقــات اوج
مصرف برق تابســتان ،محدودیتهایی
به این بخش داده میشود .دوم برق رمز
ارزها را قطــع کردهایم و اینها نیز برای ما

مصــداق صنعــت هســتند و همکاریها
بــا این بخش نیــز همانند صنایع اســت.
ســوم در روشــنایی معابــر و برزگراههایی
که در آنها تردد انجام نمیشــود ،مجدداً
محدودیتهایی را اعمال کردهایم».
او ادامه میدهد« :با این حال مســأله
اصلی تولید برق کشور ،ناتوانی در تأمین
ســوخت مــورد نیــاز نیروگاهها بــه خاطر
افزایــش مصــرف گاز در بخــش خانگــی
و محدودیــت اســتفاده از مــازوت اســت.
لــذا بــرای همــکاری بــا صنعــت نفــت و
پاســخگویی به تقاضای مشــترکان اقدام
بــه اعمــال محدودیتهایــی در زمینــه
مصرف برق کردهایم و از مردم نیز تقاضا
میکنیم که  10درصد مصرف انرژی خود
را کاهش دهند تا شرایط به حالت عادی
بازگردد».
به گفته رجبی مشهدی تالش دولت
این اســت کــه دوباره خاموشــیها اتفاق
نیفتــد امــا اگر مجــدداً مصــرف باالتــر از
تــوان تولید باشــد ،حتمــاً از قبــل جداول
و اطالعیههــای زمانبنــدی خاموشــی
اطالعرســانی خواهــد شــد .خــط قرمــز
صنعت بــرق تأمین مصارف مشــترکان
خانگی و مراکز حساس مانند بیمارستان
هاســت و ایــن دو در اولویت برقرســانی
قــرار دارنــد ،اما الزم اســت که مــردم نیز
همــکاری کنند و توجه داشــته باشــند که
خامــوش کردن یک المــپ اضافه یا کم
کردن یک تا دو درجه وســایل گرمایشــی
میتواند کشــور را بــدون بحــران انرژی از
تابستان و زمستان عبور دهد.

اخــــــبار

در حالــی کــه رئیــس دفتــر رئیــس
جمهــوری از دســتور حجتاالســام
والمســلمین روحانی بــه وزارتخانههای
اطالعات و کشــور برای برخــورد جدی با
اســتفادهکنندگان غیرمجاز از بــرق برای
اســتخراج بیتکوین خبر داد ،سخنگوی
صنعــت برق هــم از پرداخــت جایزه ۲۰
میلیــون تومانــی بــرای معرفــی مــزارع
بیتکویــن غیرمجاز گفــت و اضافه کرد:
مراکز غیرقانونی استخراج رمزارز ،سبب
تخریــب شــبکه بــرق و مصــرف بیــش
از انــدازه بــرق هســتند ،امــا واقعاً ســهم
دستگاههای مجوزدار استخراج رمز ارزها
از جمله بیتکوین و ماینرهای غیرمجاز
در خاموشــیهای اخیر چقدر اســت؟ آیا
آن طور که شــایعه شده است ،ماینرهای
چینی در حال بلعیدن برق ایران هستند
و به همین خاطر در زمســتان خاموشــی
رقم خورده است؟
پاســخ این ســؤال را در ارقام مصرف
بــرق کشــور میتــوان یافــت .مصــرف
بــرق کشــور در فصــل زمســتان معموالً
کمتــر از تــوان تولید آن اســت .با نگاهی
بــه آمــار شــرکت مدیریــت شــبکه برق
ایران ،سال گذشــته در  23دی ماه پیک
–اوج مصــرف بــرق -برابــر بــا  36هزار
و 131مــگاوات بــود و امســال در  23دی
مــاه –یعنــی روزی کــه خاموشــیهای
پراکنده اتفاق افتــاد -مصرف برابر با 41
هزار و  457مگاوات بود .تقریباً میانگین
 23روز ابتــدای دی ماه دو ســال  1398و
 1399نیز نزدیک به همین ارقام اســت.
ایــن نشــان میدهــد کــه رشــد مصــرف
امســال نســبت بــه مــدت مشــابه ســال
گذشته  5هزار مگاوات است اما با توجه
بــه توان تولید  59هزار مگاواتی صنعت
بــرق هنوز فاصله معنــاداری میان توان
تولیــد و مصرف  23دی مــاه وجود دارد
و به همین خاطر خاموشــیها ناشــی از
ناتوانــی صنعت برق در تولیــد نبود .اما
درخصوص ماینرها و اســتخراج ارزهای
دیجیتــال 310 ،مــگاوات از ایــن مصرف
 41هزار مگاواتی را مزرعه یا «فارم»های
مجاز و شناسایی شده به خود اختصاص
میدهنــد که به گفته شــرکت توانیر ،اگر
شرکتی خارجی مانند چینیها با فعاالن
ایرانــی جوینــت شــده باشــند و در ایران
فعالیــت کننــد ،جــزو این  310مــگاوات
( 24مرکز اســتخراج رمزارز) هســتند و از
آنجایــی که تعرفه برق همه مشــترکین
استخراج رمزارز با میانگین قیمت برق
صادراتی محاســبه میشــود ،مانند این
اســت که به آن کشــور در حــال صادرات
برق باشیم.
البتــه مســأله اســتفادهکنندگان غیــر
مجاز نیز در این خصوص مطرح اســت؛
مزارعــی که هنــوز شناســایی نشــدهاند و
دولت با جدیت دنبال شناسایی آنهاست
و از مردم نیز در این زمینه کمک خواسته
اســت؛ در قبــال ایــن کمــک نیــز حاضــر
اســت پــاداش 20میلیــون تومانــی بــه
معرفی اســتخراجکنندگان غیرمجاز رمز
ارز بپــردازد .این درحالی اســت که دیروز

در حالــی کــه جامعــه دانشــگاهی در مــورد
وضعیت قانونی بیت کویــن بحث میکند طی
گزارشاتی که برای اهداف مقدماتی آینده تعیین
کرده ،بیت کوین را به عنــوان ابزار پرداخت نوع
سوم مجازی طبقهبندی کرده است .در محدوده
دیجیتال و رمزنگاری ارز و همچنین مبادله بین
ابراهیم رسام
کارشناس اقتصادی پول مجازی و واقعی ،بیت کوین به عنوان بخش
تقسیم مؤثر انتخاب شــده است .بر این اساس،
بیت کوین در میان ارزهای مشخص شده توسط جریان دو طرفه طبقهبندی
شده است .با این حال ،این تالشهای طبقهبندی ،روی عملکرد پول به عنوان
ابــزار مبادالتــی متمرکز شــده و دیگر مــوارد بنیادین ماننــد واحــد اندازهگیری،
فروشــگاه و ارزش و اعتبار بیت کوین مورد بحث قرار نگرفته اســت .بیت کوین
میتوانــد به عنوان معیار اندازهگیری در واحدهای بســیار کوچک بخوبی ایفای
نقش کند .همچنین بیت کوین میتواند از طریق اســتراتژی ذخیرهســازی ابزار
جالبی برای ذخیره سرمایه باشد ،از آنجا که سقف  21میلیون واحد که اساساً به
عرضه آن پرداخت میشود ،این مقدار منجر به کاهش قیمت روند بیت کوین
میشــود .در نتیجه ،واقعیت ســاده داشــتن بیت کوینها در طــول زمان ارزش
افزودهای را فراهم میکند (البته الزم به ذکر اســت که انباشــت بیت کوینها در
یک کیف پول دیجیتال با ســود همراه نمیباشد) .تاکنون پشتیبانی از اطالعات
بیــت کوین منافع مؤسســان این واحد اندازهگیــری را پرورش داده و سببســاز
استراتژیهای ذخیرهسازی شده است .در هر صورت ،همان حد باالیی که برای
مقدار آن ثابت شــده اســت نیز برای ایجاد تابع اعتبار کافی نمیباشــد ،چرا که
بهطور خاص نقش کلیدی و اصلی را در اقتصاد مدرن و قدیمی ایفا نمیکند .در
حال حاضر نقدهای شدیدی برای بیت کوین وارد شده است ،شروع این انتقاد
از این واقعیت آغاز شد که پول جدید را نمیتوان از طریق وام بیت کوین ایجاد
کرد .در حقیقت بیت کوینها براســاس تعریف ،قابل تکرار یا قابل کپیبرداری
نیســتند .براین اســاس بهطور منطقی بیت کوین را باید در جایی قرض داد که
این ارز برای آن برنامهریزی شــده باشــد تا به این وسیله ارزش ارز در طول زمان
افزایــش یابد .بیت کوین نمیتواند عملکرد اعتبار را انجــام دهد ،البته این امر
استفاده از این ارز را به عنوان یک دارایی معاملهگر و احتکارآمیز مختل نمیکند
و این دو اعتقاد و دیگر اعتقادات غلط نیز در سیستم مالی وجود دارد.

سهم  40درصدی کارگران از مسکن ملی

ابراهیــم صادقیفر معــاون فرهنگــی و اجتماعی وزارت تعــاون ،کار و
رفــاه اجتماعــی گفــت ۴۰ :درصــد متقاضیــان ثبتنامی واجد شــرایط
جامعه کارگری ،بازنشستگی و مستمریبگیر کشور در طرح اقدام ملی
مسکن را کارگران تشکیل میدهند /.ایرنا

رانتی ایجاد نکردیم

ولــیاهلل فریــادرس مدیــرکل دفتــر مقــررات و اســتانداردهای بازرگانی
وزارت جهاد کشــاورزی با بیان اینکه تالش میکنیم کســری واردات جو
جبران شــود ،گفت :هیــچ رانت خاصی در وزارت جهاد کشــاورزی برای
هیچ شرکت و شخصی برای واردات جو در نظر گرفته نشده است/.مهر

تأمین هزار و  ۲۰۰تن بذر محصوالت علوفهای دیم

فرامــک عزیــز کریمــی مدیرکل دفتــر امور غــات و محصوالت اساســی
وزارت جهاد کشــاورزی از تأمین هزار و  ۲۰۰تن بذر محصوالت علوفهای
دیــم خبــرداد و گفت :یک هزار تن از محل تولیــد داخلی و  ۲۰۰تن دیگر
وارداتی و جزو ارقام جدیدی هستند/.ایرنا

