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پسرخاله وزیر گوشت وارد می کند! 
یــک   - مهــر
ینــده مجلــس  نما
گفت: واردات گوشت 
کشور توســط اقوام 
وزیر صورت می گیرد، 
از پسرخاله وزیر و پســر معاون او گرفته تا اقوام و 

دوستان دیگر که از ارز ترجیحی سود می برند.
احمد امیــر آبــادی فراهانی، عضــو هیأت 
رئیســه مجلس با حضور در برنامه عیار ساختار 
تحریم های جدید را تبلیغاتی دانســت و تصریح 
کرد: جهان متوجه شــده که تحریم های جدید 
علیه ایــران اثرگــذاری الزم را نــدارد اما برای 

تبلیغات همچنان این کار را انجام می دهند.
بــه گفتــه ایــن نماینــده مجلــس، کل 
واردکننــدگان خبره در حــوزه واردات ۶۰ نفر 
بودند اما اکنون تعدادشــان بیــش از ۴۰۰ نفر 
است. واردکنندگان بیشترین سود را از ارز ۴۲۰۰ 
تومانی می برند و این خیانت به مردم است. دولت 
در قبال اتفاقاتی که می افتد پاسخگو نیست و یک 
بار این موضوع را پیگیری کردم و متوجه شــدم 
واردات گوشت کشور توســط اقوام وزیر صورت 
می گیرد. از پسرخاله وزیر و پسر معاون او گرفته 
تا اقوام و دوســتان دیگر که از ارز ترجیحی سود 
می برند، این در حالی است که قیمت گوشت با ارز 

ترجیحی باید ۳۸ هزار تومان باشد.
امیر آبادی ادامه داد: مهمترین مشکل ما نبود 
شفافیت است و اگر همه چیز شفاف بود مشخص 
می شــد که آمدن بایدن در اقتصــاد ایران تأثیر 
دارد یا خیر. ۶۳ درصد واردات نهاده توسط یک 
نفر انجام می شــود و در جلسه تحقیق و تفحص 
مجلس حضور یافت و اعالم کرد من با یک تلفن 
می توانم ۵۰ کشــتی که در راه ایران هستند را 
برگردانم و بر عکس. مشخص است انحصار وجود 
دارد و گزارش آن را در دوره ریاســت قبلی قوه 

قضائیه تحویل دادیم اما رسیدگی نشد.
    

صادرات دام زنده تکذیب شد
توسعه ایرانی- 
معاون وزیــر صمت 
گفت: هیــچ مجوزی 
برای خروج دام زنده 
از کشــور صادر نشده 

و خبر مربوط به صادرات دام زنده کذب است.
عباس تابش گفت: در پی انتشــار شــایعاتی 
مبنی بر آزاد شدن صادرات دام زنده و انتشار آن 
در شبکه های مجازی، ضمن پیگیری موضوع و 
رصد بازار خرید و فروش دام زنده و مشخص شدن 
کذب بودن اصل خبــر، تمهیداتی برای ممانعت 
از فعالیت افراد سودجو و اخالل گران نظام بازار 

انجام شد.
رئیس ســازمان حمایت مصرف کنندگان و 
تولیدکنندگان ضمن هشدار به فعالین این عرصه 
اعالم کرد: با پیگیری از طریق معاون فنی گمرک 
مشخص شــد که تالش هایی با مدارک جعلی و 
سندســازی برای جمع آوری دام زنده از سطح 
کشــور و انتقال آن از طریق مدارک غیر معتبر 
به خارج انجام شــده اســت که گمرک و مراجع 
مربوطه موضوع را تشــخیص و ضمن ضبط آنها، 
از اقدام سودجویانه افراد مذکور ممانعت به عمل 

آورده است.
    

وزیر شهرسازی خواستار شد
 توقف دوباره درج قیمت مسکن 

در وبسایت ها 
توسعه ایرانی- 
وزیر راه و شهرسازی از 
ارسال نامه درخواست 
بــه  رت  ا ز و یــن  ا
دادستانی برای ادامه 
ممنوعیت انتشار قیمت مســکن در آگهی های 

امالک وب سایت ها خبر داد.
 محمد اســالمی درباره علــت مخالفتش با 
بازگشت قیمت به آگهی های امالک سایت ها و 
اپلیکیشن ها اظهار داشــت: در این وب سایت ها 
و اپلیکیشن ها، عمدتاً مشــاوران امالک آگهی 
می دهند و مشــخص نیســت که مالک مسکن 

آگهی شده، چه کسی است؟
وی بــا بیان اینکــه قیمت هایی کــه در این 
آگهی ها اعالم می شــود، هیچ مبنا و اساســی 
ندارنــد، ادامــه داد: از این رو انتشــار قیمت در 
آگهی های اینترنتی، توهم ایجــاد می کند و به 
قیمت های نامطلــوب دامن می زنــد و موجب 
التهاب در بازار می شــود. وزیر راه و شهرسازی 
با تأکید بر اینکه بازار مســکن مدتی است که به 
وضعیت با ثباتی رســیده، افزود: در حال حاضر 
قیمت ها در بازار مســکن به سمت واقع بینی در 
حرکت است اما وبســایت ها با انتشار قیمت در 
آگهی، این بازار را دچار آشوب و التهاب می کنند.

خبر اقتصادی

 شماره   712 /  پنجشنبه 25 دی   1399  /   30 جمادی االول 1442  / 14  ژانویه   2021

نرگس رسولی

بعد از خاموشی های گسترده یکی 
دو روز گذشته و شائبه هایی که در مورد 
مصرف برق برای تولید رمزارزها مطرح 
شد، وزیر نیرو قویا موضوع خاموشی ها 
را بی ارتباط با تولیــد بیت کوین اعالم 
کرد اما حاال توانیر در اطالعیه ای از مردم 
خواسته اســت تا ماینرهای غیرمجاز 
تولید رمزارزها را معرفی کنند و جایزه 
بگیرند. البته پیش تر سخنگوی صنعت 
برق نیز درباره استفاده غیرقانونی از برق 
برای تولید بیت کوین و ارزهای مجازی 

سخن گفته بود. 
رئیس دفتر رئیس جمهور از دستور 
روحانی به وزارت اطالعات برای برخورد 
با ماینرهایی که بــه صورت غیرقانونی 

بیت کوین تولید می کنند، خبر داد.
واعظی البته در پاسخ به این پرسش 
که آیا قطعی برق تهران به دلیل استخراج 
بیت کوین است، گفت: اینکه گفته شود 
دولت، بیت کوین اســتخراج می کند 
یک جفاســت! دولت که اصاًل وارد این 
مسائل نمی شود اما اینکه در یک ساله 
گذشته با فشارهایی که بود و دستگاه  
ماینر بیت  کوین به صورت قاچاق وارد 
کشــور شــده بود و ورودش به دلیل 
کوچک بودنــش خیلی کار ســختی 
نبوده، فشاری بر دولت آمد که به نوعی 
استفاده از آن را ضابطه مند کنند و دوبار 
در کمیسیون های دولت مطرح شد که 
باید از وزارت صمت اجازه بگیرند و وزارت 
نیرو هم تایید کند کــه چگونه از ماینر 
اســتفاده کنند. بنابراین در یک حدی 
اجازه دادند و در آن حد مشخص است 
که این ماینرها در کجاست و می توان با 

آن ها ارتباط برقرار کرد که در چه روزها و 
ماه هایی از آن استفاده نشود.

واعظی یادآور شد: البته یک ادعای 
دیگر هم در دولت مطرح شد که کسانی 
در مرغداری هــا و مناطــق مختلف 
دارند از ماینرها اســتفاده می کنند که 
رئیس جمهوری دستور داد با جدیت این 
موضوع توسط وزارت اطالعات پیگیری و 
محکم با آنان برخورد شود که از انرژی ای 
که باید برای گرمای مردم استفاده شود 

چنین بهره برداری نشود.
در طی روزهای گذشــته همراه با 
افزایش آلودگی هوا، دالیل گوناگونی 
برای مشخص شدن دلیل این وضعیت 
اعالم شد. از استفاده نیروگاه های تولید 
برق از مــازوت به جــای گاز به دلیل 
افزایش مصــرف گاز خانگی در فصل 
سرما تا فعالیت مزارع خاص استخراج 

بیت کوین. 
 آیا استخراج بیت کوین

 قانون دارد؟
پیش از این بانک مرکزی قانون رمز 
ارزها را ابالغ کرده بود. بر اساس مصوبه 
مذکور مقرر شــد قیمت برق مصرفی 
مزارع استخراج بیت کوین، برابر با قیمت 
صادرات، برق باشد. این بدان معنی است 
که برای هر کیلو وات ســاعت برقی که 
دریافت می کنند باید 9۶۵ تومان هزینه 
بپردازنــد و این رقــم در مقابل قیمت 
باالی بیت کوین همچنان جذاب بود و 
ماینرها با استقبال از این شرایط کارشان 
را گسترش دادند تا این که جذابیت های 
بیت کویــن در مقابل ریســک باالی 
ســرمایه گذاری در بازارهایی همچون 
بورس، طال، دالر و خودرو موجب شد تا 
در یک سال گذشته بر تعداد ماینرهای 

قانونی و غیرقانونی افزوده شود و از سوی 
دیگر رشد شدید قیمت بیت کوین شمار 

فعاالن را دستخوش افزایش کند. 
زمانی که در تیر ماه ســال گذشته 
دولت با تولیــد رمزارزها موافقت کرد، 
مهلت یک ماهه ای داد تا وزارت صمت 
در سامانه ای نسبت به ثبت نام ماینرها 
اقدام کند تا تعداد مــزارع تولید رمزارز 

مشخص شود.
بعــد از آن بود که در یکــی از اخبار 
وزارت صمت عنوان شــد که تنها ۲۲ 
مزرعه به صورت رسمی ثبت نام کرده و 
در لیست قانونی وزارتخانه قرار گرفته اند 
و حاال بعد از یکسال و نیم تعداد مزارع 
رسمی و غیررســمی به حدی شده که 
تامین برق آنها به یکی از معضالت مبدل 
شده اســت و معاون وزیر ارتباطات نیز 
صراحتا اعالم می کند اطالعی از تعداد 

ارز و حجم ماینینگ در ایران ندارد. 
 هر چند وزارت نیــرو زیر بار کمبود 
برق به دلیل تامین برق مزارع ماینرها 
نمــی رود و تاکیــد دارد کــه ماینرها 
تنها ۲درصد از بــرق تولیدی را مصرف 
می کنند اما ســخنگوی صنعت برق 
تاکید دارد روزانه بیش از ۳۰۰ مگاوات 
برق غیر مجاز توسط استخراج کنندگان 

ارزهای مجازی مصرف می شود.
حاال اما یکی از مدیــران برقی برق 
خانگی را دلیل نگرانی اعالم کرد تا توپ 
خاموشــی مجددا به زمان مشترکان 

خانگی بیافتد.  
تناقض در اظهارات

محمدحسن متولی زاده، مدیرعامل 
توانیر درباره کمبود برق و عوامل خاموش 
گفته است: عالوه بر تداوم برنامه تعدیل 
روشــنایي معابر، نســبت بــه اصالح 

انشعاب ها و رمزارزها نیز اقدام خواهد 
شد، مبارزه و جمع آوري با انشعاب هاي 
غیرمجاز از مهمترین محورهاي سومین 
مانور اصالح شــبکه هاي توزیع برق به 
شمار مي رود که در این دور با درخواست 
مشــترکان، جمع آوري انشعاب هاي 
غیرمجاز با شدت بیشــتري پیگیري 

خواهد شد.
متولي زاده با بیان این که در همین 
خصوص مشترکان مي توانند از طریق 
سامانه تلفني 1۲1 و یا صفحه اینترنتي 
https://www.tavanir.org.ir/

samaat توانیــر مراکز و یــا افرادي 
که به صــورت غیرمجاز از بــرق براي 
اســتخراج رمز یا هــر فعالیت دیگري 
استفاده مي کنند، معرفي کنند، تاکید 
کرد: هموطنان باید بدانند که استفاده 
غیرمجاز از برق احتمال بروز خاموشي 
و حتي نوسان در شــبکه و به دنبال آن 
احتمال بروز آسیب به وسایل برقي در 
منازل را افزایــش مي دهد. هموطنان 
در صورت معرفي مراکز یا افرادي که از 
برق به صورت غیرمجاز براي استخراج 
رمز ارز استفاده مي کنند، تا سقف ۲۰ 

میلیون تومان پاداش خواهند گرفت.
تكرار یك تجربه 

البته پیش از این و در آبان ماه سال 
گذشــته هم یکبار دیگــر توانیر برای 
معرفی مزارع ماینرها پاداش گذاشته 
بود. در آن زمان وزارت نیرو چهار ماه بعد 
از این که دولت قوانین مربوط به فعالیت 
ماینرها را رسمی اعالم کرده و تعرفه برق 
مورد استفاده آن را نیز اعالم کرده بود اما 
وزارت نیرو اعالم کرد که هنوز معامله و 
تولید آن ها ممنوع است و در عین حال 
کسانی که اســتخراج های غیرقانونی 

رمزارز را اطالع دهند، پاداش می گیرند.
در ان زمان حتی مطرح شد که برخی 
دامداری ها و مرغداری ها بخاطر داشتن 
برق صنعتــی و کشــاورزی به صورت 
غیرمجاز اقدام به تولید رمز ارز می کنند 
که موجب شــد تا نهادهای مســئول 
به ماجرا ورود کــرده و اقدام به توقیف 

تعدادی از این دستگاه ها کنند.
بعد از این اتفاق دولت در این زمینه 
جدیت بیشتری به خرج داد و سازوکار 
تولید رمزارز در کمیســیون اقتصادی 

دولت تصویب شد.
ایــن در حالی اســت کــه برخی 
کارشناســان از نحــوه برخوردهای 
چندگانه با بیت کوین گالیه می کنند، 
به طوری که نیکزاد، عضو هیات مدیره 
انجمن فناوران زنجیــره بلوک در این 
باره گفته است: هیات دولت در مصوبه 
خود ماینینگ بیت کوین را به رسمیت 
شناخته یعنی طبق قانون باید مصوبه 
اجرا شــود و ماینرها مانند همه صنایع 
دیگر مجوز زمین، زیرســاخت، برق و 

انشعابات دیگر را دریافت کنند.
وی افــزود: این اتفاقی اســت که 
متاســفانه در وزارت نیرو استنکاف 
می شــود، اما و اگر می آورنــد و بیان 
می کنند که برق زیاد مصرف می شود، 
در حالــی کــه آلومینیــوم و فوالد 
از بیت کوین بیشــتر بــرق مصرف 
می کننــد و زمانــی کــه از آن ها در 
این زمینه ســوال می شــود، سکوت 
می کنند، زیرا صنایع بزرگی هستند 
که رانت های بزرگی در این سازمان ها 
است، بنابراین معموال کسی با آن ها 
مخالفــت نمی کند، با وجــود اینکه 
صنعت آلومینیوم ایــران آالینده و از 

استاندارد خارج است.
نیکزاد اضافه کرد: بانک مرکزی دو 
بیانیه در طول ســه سال گذشته صادر 
کــرده و در آن دادوســتد بیت کوین و 
معامله با آن را ممنوع اعالم کرده است. 
دو سال پیش معامله با بیت کوین برای 
همه نهادهای مالی ممنوع اعالم شد، اما 
امسال برای همه ممنوع کردند که این 
اتفاق عجیبی است، زیرا آن زمان برای 
نهادهای مالی ممنوع اعالم کرده بودند 
که در واقع نهادهای مالی را از این فرصت 

دور می کرد.
 احتمال فعالیت چینی ها 
در عرصه بیت کوین ایران

برخی آمارها ایران را سومین کشور 
اســتخراج کننده رمز ارز معرفی کرده 
است اما هنوز آماری رســمی در رد یا 
تایید این آمار منتشر نشده است. با این 
حال برخــی کارشناســان می گویند 
که بر اســاس گزارش موسسه جهانی 
BITOOD ایران ســومین کشــور 
جهان در زمینه استخراج رمزارزهاست 
و این حجم از استخراج نمی تواند توسط 

تولیدکنندگان خانگی و یا زیرزمینی 
انجام شود.

در همین زمینه نسیم توکل، عضو 
اتاق بازرگانی توئیتی منتشر کرد که در 
آن از فعالیــت مزرعه بزرگ بیت کوین 
چینی ها در رفسنجان کرمان خبر داد. 
امیر ناظمی، معاون وزیر ارتباطات هم 
با تایید این ادعا به تجارت نیوز گفت که 
چینی ها عالوه بر کرمان در منطقه آزاد 
ارس هم بیت کوین استخراج می کنند 
اما از حجم استخراج بیت کوین توسط 

چینی ها بی اطالع است!
نرگس مرادآبادی، کارشناس ارزهای 
دیجیتال نیز در گفتو گویی با خبرآنالین 
در این خصوص گفت: این روزها اخباری 
مبنی بر اینکه ایران سومین استخراج 
کننده بیت کوین در دنیا است در میان 
مردم دست به دست می  شود اما هنوز 
مشخص نیست که منابع این ادعا چقدر 

معتبر هستند.
وی افزود: اما از آنجا که هزینه برق در 
ایران نسبت به سایر کشورهای دنیا به 
نسبت دالر بسیار پایین است و استخراج 
بیت کوین در ایران خیلی ارزان تر از سایر 
کشــورهای دنیا تمام می شــود حتی 
ســرمایه گذاران خارجی نیز مایل به 

استخراج بیت کوین در ایران هستند.
این کارشناس ارز دیجیتال در ادامه 
با اشاره به این موضوع که قوانین مالی 
ارزهای دیجیتال هنوز در کشور شفاف 
نیســت، گفت: قوانین مرتبط با خود 
دســتگاه های ماینر نیز هنوز در کشور 
شفاف سازی نشــده اند و بر این اساس 
خیلی اطالعات دقیق و شفافی مبنی 
بر اینکه امروز چند عدد ماینر در ایران 
فعالیت می کنند در دســت نیست که 
بتوان عدد پردازشی ایران در مقایسه با 
جهان را مقایسه کرد و فهمید که ایران 

در کدام جایگاه قرار گرفته است.
 نکته مهم اینجاست که هنوز حجم 
استخراج سرمایه گذاران خارجی و رقم 
استخراج قانونی و غیر قانونی در ایران 
روشن نیست اما آلودگی شهر تهران و 
شهرهای بزرگ به وضوح شهروندان را 
آزرده کرده و قطعی گاه و بیگاه برق نیز 
بحرانی مضاعف در این خفگی شهرها 

پدید اورده است. 

کدام نهاد برق ایران را بیت کوین می کند؟

ورود دستگاه های امنیتی به پرونده ماینرها
واعظی: یك ادعای دیگر 

هم در دولت مطرح شد که 
کسانی در مرغداری ها و 
مناطق مختلف دارند از 

ماینرها استفاده می کنند که 
رئیس جمهوری دستور داد 
با جدیت این موضوع توسط 

وزارت اطالعات پیگیری و 
محكم با آنان برخورد شود

خبر

بورس تهران هفته سختی را پشت سر گذاشت 
و در آخرین روز هفته نیز شاخص کاهشی نزدیک 
به ۳۰ هزار واحد را تجربه کرد. یک کارشناس بازار 
سرمایه با بیان اینکه روند منفی که اکنون در بازار 
ایجاد شده اســت هیچ توجیهی ندارد، گفت: دو 
عامل تاثیرگذار که از مدت ها قبل باعث روند نزولی 
معامالت بورس شدند شامل تاثیر نتیجه انتخابات 
آمریکا و انتظارات تورمی است که معامالت بورس 

را دچار نوسان کرده است.
»محســن عبدالهی« به افت شاخص بورس 
در چند روز اخیر اشاره کرد و به ایرنا گفت: اکنون 
معامالت بورس روند پیچیده ای را به خود گرفته 
است و در شرایط فعلی دو عامل مهم در بازار حاکم 

شده است.
وی ادامه داد: رخدادها و اتفاقی که در کشور 
رخ می دهد شرایط بازار را به شدت تحت تاثیر 
قرار می دهند و مشخص کننده وضعیت قیمت 

سهام هستند.

 رشد بی سابقه شاخص بورس 
در ابتدای سال ۹۹ 

 عبدالهی با اشاره به اینکه از ابتدای سال جاری 
تا مرداد ماه شــاخص بورس به دلیل رشد ارزش 
دالر و گزارش مثبت شرکت ها روند بی سابقه ای 
را به خود گرفت، اظهار داشــت: از مــاه مرداد به 
بعد به دلیل پررنگ شدن تاثیر انتخابات ریاست 
جمهوری آمریکا، ســایه ترس در بازار حاکم شد 
و شاهد تغییر مســیر معامالت بورس و ورود آن 
به فاز اصالحی شدید بودیم. این کارشناس بازار 
سرمایه خاطرنشان کرد: براساس پیش بینی های 
صورت گرفته انتظار می رفت که بازار از آبان ماه 
روند صعودی خود را آغاز کند در حالی که چنین 
اتفاقی رخ نداد و به نظر می رسد یکی از دالیل روند 
اصالحی فعلی شــاخص بورس ناشی از کاهش 
انتظارات تورمی است که باعث شد تا قیمت دالر 
تحت تاثیر انتخاب بایدن با روند نزولی همراه شود.

 عبدالهی با بیان اینکه روند منفی که اکنون در 

بازار ایجاد شده است هیچ توجیحی ندارد، گفت: 
بعد از اصالح ۷۰ درصد قیمت ســهام شرکت ها 
به هیچ عنوان روند فعلی شاخص بورس منطقی 
نیست مگر آنکه رخدادهای سیاسی در این بین 
درگیر شوند و تعیین کننده مسیر بازار باشند که 

تاکنون چنین اتفاقی در کشور رخ نداده است.
این کارشناس بازار سرمایه به افت روند فعلی 
شاخص بورس اشاره کرد و افزود: با توجه به اینکه 
انتخابات ریاست جمهوری آمریکا به پایان رسیده 
است اما برخی معتقدند که با انتخاب بایدن امکان 
کاهش تحریم ها و توافق بین دو کشور افزایش پیدا 
کرده است، این موضوع به مراتب بر افزایش روند 

اصالحی شاخص بورس تاثیرگذار بوده است.
اثر مثبت و منفی قطع تحریم ها بر بورس

وی با بیان اینکه قطع تحریم ها با دو اثر مثبت 
و منفی در بازار همراه خواهد شد، گفت: اثر مثبت 
آن گشایش های اقتصادی است که به دنبال خود 
افزایش مــراودات بین المللی و بانکــی از طریق 

سوئیفت، تسهیل حمل و نقل بینالمللی، افزایش 
فروش محصوالت پتروشــیمی و شــرکت های 
صادرکننده، ســهولت در برگشت منابع و کاهش 
هزینه ها در بازار ســیاه را به همراه خواهد داشت. 
عبدالهی خاطرنشان کرد: جنبه منفی این توافق این 

است که با توجه به دالری محور بودن بخش زیادی از 
سهام حاضر در بازار سرمایه در صورت ایجاد توافق، 
قیمت دالر روند نزولــی را به خود می گیرد که این 
موضوع به تناسب بر قیمت سهام شرکت ها و افت 

شاخص بورس تاثیرگذار خواهد بود.

تحلیل یك کارشناس از هفته سختی که بازار سرمایه پشت سر گذاشت؛

انتخابات آمریکا و انتظارات تورمی؛ دو عامل تاثیرگذار بر روند نزولی بورس


