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خبر اقتصادی

پسرخاله وزیرگوشت وارد میکند!

مهــر  -یــک
نماینــده مجلــس
گفت :واردات گوشت
کشور توســط اقوام
وزیر صورت میگیرد،
از پسرخاله وزیر و پســر معاون او گرفته تا اقوام و
دوستان دیگر که از ارز ترجیحی سود میبرند.
احمد امیــر آبــادی فراهانی ،عضــو هیأت
رئیســه مجلس با حضور در برنامه عیار ساختار
تحریمهای جدید را تبلیغاتی دانســت و تصریح
کرد :جهان متوجه شــده که تحریمهای جدید
علیه ایــران اثرگــذاری الزم را نــدارد اما برای
تبلیغات همچنان این کار را انجام میدهند.
بــه گفتــه ایــن نماینــده مجلــس ،کل
واردکننــدگان خبره در حــوزه واردات  ۶۰نفر
بودند اما اکنون تعدادشــان بیــش از  ۴۰۰نفر
است .واردکنندگان بیشترین سود را از ارز ۴۲۰۰
تومانی میبرند و این خیانت به مردم است .دولت
در قبال اتفاقاتی که میافتد پاسخگو نیست و یک
بار این موضوع را پیگیری کردم و متوجه شــدم
واردات گوشت کشور توســط اقوام وزیر صورت
میگیرد .از پسرخاله وزیر و پسر معاون او گرفته
تا اقوام و دوســتان دیگر که از ارز ترجیحی سود
میبرند ،این در حالی است که قیمت گوشت با ارز
ترجیحی باید  ۳۸هزار تومان باشد.
امیر آبادی ادامه داد :مهمترین مشکل ما نبود
شفافیت است و اگر همه چیز شفاف بود مشخص
میشــد که آمدن بایدن در اقتصــاد ایران تأثیر
دارد یا خیر ۶۳ .درصد واردات نهاده توسط یک
نفر انجام میشــود و در جلسه تحقیق و تفحص
مجلس حضور یافت و اعالم کرد من با یک تلفن
میتوانم  ۵۰کشــتی 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 شبکههای 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 تالشهایی 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 وبسایتها

توسعه ایرانی-
وزیر راه و شهرسازی از
ارسال نامه درخواست
ایــن وزارت بــه
دادستانی برای ادامه
ممنوعیت انتشار قیمت مســکن در آگهی های
امالک وب سایت ها خبر داد.
محمد اســامی درباره علــت مخالفتش با
بازگشت قیمت به آگهیهای امالک سایتها و
اپلیکیشنها اظهار داشــت :در این وب سایتها
و اپلیکیشنها ،عمدتاً مشــاوران امالک آگهی
میدهند و مشــخص نیســت که مالک مسکن
آگهی شده ،چه کسی است؟
وی بــا بیان اینکــه قیمتهایی کــه در این
آگهیها اعالم میشــود ،هیچ مبنا و اساســی
ندارنــد ،ادامــه داد :از این رو انتشــار قیمت در
آگهیهای اینترنتی ،توهم ایجــاد میکند و به
قیمتهای نامطلــوب دامن میزنــد و موجب
التهاب در بازار میشــود .وزیر راه و شهرسازی
با تأکید بر اینکه بازار مســکن مدتی است که به
وضعیت با ثباتی رســیده ،افزود :در حال حاضر
قیمتها در بازار مســکن به سمت واقع بینی در
حرکت است اما وبســایتها با انتشار قیمت در
آگهی ،این بازار را دچار آشوب و التهاب میکنند.

چرتکه 3

کدام نهاد برق ایران را بیتکوین میکند؟

ورود دستگاههای امنیتی به پرونده ماینرها

نرگس رسولی

بعد از خاموشیهای گسترده یكی
دو روز گذشته و شائبههایی كه در مورد
مصرف برق برای تولید رمزارزها مطرح
شد ،وزیر نیرو قویا موضوع خاموشیها
را بیارتباط با تولیــد بیتكوین اعالم
کرداماحاالتوانیردراطالعیهایازمردم
خواسته اســت تا ماینرهای غیرمجاز
تولید رمزارزها را معرفی کنند و جایزه
بگیرند.البتهپیشترسخنگویصنعت
برقنیزدربارهاستفادهغیرقانونیازبرق
برای تولید بیتکوین و ارزهای مجازی
سخنگفتهبود.
رئیس دفتر رئیس جمهور از دستور
روحانیبهوزارتاطالعاتبرایبرخورد
با ماینرهایی که بــه صورت غیرقانونی
بیتکوینتولیدمیکنند،خبرداد.
واعظی البته در پاسخ به این پرسش
کهآیاقطعیبرقتهرانبهدلیلاستخراج
بیتکویناست،گفت:اینکهگفتهشود
دولت ،بیت کوین اســتخراج میکند
ال وارد این
یک جفاســت! دولت که اص ً
مسائل نمیشود اما اینکه در یک ساله
گذشته با فشارهایی که بود و دستگاه
ت کوین به صورت قاچاق وارد
ماینر بی 
کشــور شــده بود و ورودش به دلیل
کوچکبودنــش خیلی کار ســختی
نبوده ،فشاری بر دولت آمد که به نوعی
استفاده از آن را ضابطهمند کنند و دوبار
در کمیسیونهای دولت مطرح شد که
بایدازوزارتصمتاجازهبگیرندووزارت
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 میتوان با

آنهاارتباطبرقرارکردکهدرچهروزهاو
ماههاییازآناستفادهنشود.
واعظی یادآور شد :البته یک ادعای
دیگرهمدردولتمطرحشدکهکسانی
در مرغداریهــا و مناطــق مختلف
دارند از ماینرها اســتفاده میکنند که
رئیسجمهوریدستوردادباجدیتاین
موضوعتوسطوزارتاطالعاتپیگیریو
محکمباآنانبرخوردشودکهازانرژیای
که باید برای گرمای مردم استفاده شود
چنینبهرهبردارینشود.
در طی روزهای گذشــته همراه با
افزایش آلودگی هوا ،دالیل گوناگونی
برای مشخص شدن دلیل این وضعیت
اعالم شد .از استفاده نیروگاههای تولید
برق از مــازوت به جــای گاز به دلیل
افزایش مصــرف گاز خانگی در فصل
سرما تا فعالیت مزارع خاص استخراج
بیتکوین.
آیااستخراجبیتکوین
قانوندارد؟
پیش از این بانك مركزی قانون رمز
ارزها را ابالغ کرده بود .بر اساس مصوبه
مذکور مقرر شــد قیمت برق مصرفی
مزارعاستخراجبیتکوین،برابرباقیمت
صادرات،برقباشد.اینبدانمعنیاست
که برای هر كیلو وات ســاعت برقی كه
دریافتمیكنندباید 965تومانهزینه
بپردازنــد و این رقــم در مقابل قیمت
باالی بیتكوین همچنان جذاب بود و
ماینرهابااستقبالازاینشرایطكارشان
راگسترشدادندتااینكهجذابیتهای
بیت كویــن در مقابل ریســك باالی
ســرمایهگذاری در بازارهایی همچون
بورس ،طال ،دالر و خودرو موجب شد تا
در یك سال گذشته بر تعداد ماینرهای

قانونیوغیرقانونیافزودهشودوازسوی
دیگررشدشدیدقیمتبیتکوینشمار
فعاالنرادستخوشافزایشکند.
زمانی كه در تیر ماه ســال گذشته
دولت با تولیــد رمزارزها موافقت كرد،
مهلت یك ماههای داد تا وزارت صمت
در سامانهای نسبت به ثبتنام ماینرها
اقدام کند تا تعداد مــزارع تولید رمزارز
مشخصشود.
بعــد از آن بود كه در یكــی از اخبار
وزارت صمت عنوان شــد كه تنها 22
مزرعه به صورت رسمی ثبت نام كرده و
درلیستقانونیوزارتخانهقرارگرفتهاند
و حاال بعد از یكسال و نیم تعداد مزارع
رسمی و غیررســمی به حدی شده كه
تامینبرقآنهابهیكیازمعضالتمبدل
شده اســت و معاون وزیر ارتباطات نیز
صراحتا اعالم میکند اطالعی از تعداد
ارزوحجمماینینگدرایرانندارد.
هر چند وزارت نیــرو زیر بار كمبود
برق به دلیل تامین برق مزارع ماینرها
نمــیرود و تاکیــد دارد كــه ماینرها
تنها2درصد از بــرق تولیدی را مصرف
میكنند اما ســخنگوی صنعت برق
تاکید دارد روزانه بیش از  ۳۰۰مگاوات
برقغیرمجازتوسطاستخراجکنندگان
ارزهایمجازیمصرفمیشود.
حاال اما یكی از مدیــران برقی برق
خانگی را دلیل نگرانی اعالم كرد تا توپ
خاموشــی مجددا به زمان مشتركان
خانگیبیافتد.
تناقضدراظهارات
محمدحسنمتولیزاده،مدیرعامل
توانیردربارهکمبودبرقوعواملخاموش
گفته است :عالوه بر تداوم برنامه تعديل
روشــنايي معابر ،نســبت بــه اصالح

انشعابها و رمزارزها نيز اقدام خواهد
شد ،مبارزه و جمعآوري با انشعابهاي
غيرمجازازمهمترينمحورهايسومين
مانور اصالح شــبكه هاي توزيع برق به
شمارميرودكهدرايندوربادرخواست
مشــتركان ،جمعآوري انشعابهاي
غيرمجاز با شدت بيشــتري پيگيري
خواهدشد.
متوليزاده با بيان اين كه در همين
خصوص مشتركان ميتوانند از طريق
سامانه تلفني 121و يا صفحه اينترنتي
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 samaatتوانيــر مراكز و يــا افرادي
كه به صــورت غيرمجاز از بــرق براي
اســتخراج رمز يا هــر فعاليت ديگري
استفاده ميكنند ،معرفي كنند ،تاکید
کرد :هموطنان بايد بدانند كه استفاده
غيرمجاز از برق احتمال بروز خاموشي
و حتي نوسان در شــبكه و به دنبال آن
احتمال بروز آسيب به وسايل برقي در
منازل را افزايــش ميدهد .هموطنان
در صورت معرفي مراكز يا افرادي كه از
برق به صورت غيرمجاز براي استخراج
رمز ارز استفاده مي كنند ،تا سقف 20
ميليونتومانپاداشخواهندگرفت.
تكراریكتجربه
البته پیش از این و در آبان ماه سال
گذشــته هم یكبار دیگــر توانیر برای
معرفی مزارع ماینرها پاداش گذاشته
بود.درآنزمانوزارتنیروچهارماهبعد
ازاینكهدولتقوانینمربوطبهفعالیت
ماینرهارارسمیاعالمكردهوتعرفهبرق
مورداستفادهآنرانیزاعالمکردهبوداما
وزارت نیرو اعالم كرد كه هنوز معامله و
تولید آنها ممنوع است و در عین حال
کسانی که اســتخراجهای غیرقانونی

رمزارزرااطالعدهند،پاداشمیگیرند.
درانزمانحتیمطرحشدكهبرخی
دامداریهاومرغداریهابخاطرداشتن
برق صنعتــی و كشــاورزی به صورت
غیرمجازاقدامبه تولیدرمزارزمیكنند
كه موجب شــد تا نهادهای مســئول
به ماجرا ورود کــرده و اقدام به توقیف
تعدادیازایندستگاههاكنند.
بعد از این اتفاق دولت در این زمینه
جدیت بیشتری به خرج داد و سازوکار
تولید رمزارز در کمیســیون اقتصادی
دولتتصویبشد.
ایــن در حالی اســت کــه برخی
کارشناســان از نحــوه برخوردهای
چندگانه با بیتکوین گالیه میکنند،
به طوریکه نیکزاد ،عضو هیات مدیره
انجمن فناوران زنجیــره بلوک در این
باره گفته است :هیات دولت در مصوبه
خود ماینینگ بیتکوین را به رسمیت
شناخته یعنی طبق قانون باید مصوبه
اجرا شــود و ماینرها مانند همه صنایع
دیگر مجوز زمین ،زیرســاخت ،برق و
انشعاباتدیگررادریافتکنند.
وی افــزود :این اتفاقی اســت که
متاســفانه در وزارت نیرو استنکاف
میشــود ،اما و اگر میآورنــد و بیان
میکنند که برق زیاد مصرف میشود،
در حالــی کــه آلومینیــوم و فوالد
از بیتکوین بیشــتر بــرق مصرف
میکننــد و زمانــی کــه از آنها در
این زمینه ســوال میشــود ،سکوت
میکنند ،زیرا صنایع بزرگی هستند
که رانتهای بزرگی در این سازمانها
است ،بنابراین معموال کسی با آنها
مخالفــت نمیکند ،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 بیتکوین و
معامله با آن را ممنوع اعالم کرده است.
دو سال پیش معامله با بیتکوین برای
همهنهادهایمالیممنوعاعالمشد،اما
امسال برای همه ممنوع کردند که این
اتفاق عجیبی است ،زیرا آن زمان برای
نهادهای مالی ممنوع اعالم کرده بودند
کهدرواقعنهادهایمالیراازاینفرصت
دورمیکرد.
احتمالفعالیتچینیها
درعرصهبیتکوینایران
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 میگویند
که بر اســاس گزارش موسسه جهانی
 BITOODایران ســومین کشــور
جهان در زمینه استخراج رمزارزهاست
واینحجمازاستخراجنمیتواندتوسط

واعظی :یک ادعای دیگر
هم در دولت مطرح شد که
کسانی در مرغداریها و
مناطقمختلفدارنداز
ماینرهااستفادهمیکنندکه
رئیسجمهوری دستور داد
با جدیت این موضوع توسط
وزارت اطالعات پیگیری و
محکم با آنان برخورد شود
تولیدکنندگان خانگی و یا زیرزمینی
انجامشود.
در همین زمینه نسیم توکل ،عضو
اتاق بازرگانی توئیتی منتشر کرد که در
آن از فعالیــت مزرعه بزرگ بیتکوین
چینیها در رفسنجان کرمان خبر داد.
امیر ناظمی ،معاون وزیر ارتباطات هم
با تایید این ادعا به تجارتنیوز گفت که
چینیها عالوه بر کرمان در منطقه آزاد
ارس هم بیتکوین استخراج میکنند
اما از حجم استخراج بیتکوین توسط
چینیهابیاطالعاست!
نرگسمرادآبادی،کارشناسارزهای
دیجیتالنیزدرگفتوگوییباخبرآنالین
دراینخصوصگفت:اینروزهااخباری
مبنی بر اینکه ایران سومین استخراج
کننده بیت کوین در دنیا است در میان
ی شود اما هنوز
مردم دست به دست م 
مشخصنیستکهمنابعاینادعاچقدر
معتبرهستند.
ویافزود:اماازآنجاکههزینهبرقدر
ایران نسبت به سایر کشورهای دنیا به
نسبتدالربسیارپاییناستواستخراج
بیتکویندرایرانخیلیارزانترازسایر
کشــورهای دنیا تمام میشــود حتی
ســرمایهگذاران خارجی نیز مایل به
استخراجبیتکویندرایرانهستند.
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
دســتگاههای ماینر نیز هنوز در کشور
شفافسازی نشــدهاند و بر این اساس
خیلی اطالعات دقیق و شفافی مبنی
بر اینکه امروز چند عدد ماینر در ایران
فعالیت میکنند در دســت نیست که
بتوان عدد پردازشی ایران در مقایسه با
جهان را مقایسه کرد و فهمید که ایران
درکدامجایگاهقرارگرفتهاست.
نکته مهم اینجاست که هنوز حجم
استخراج سرمایهگذاران 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
پدیداوردهاست.

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

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

بورستهرانهفتهسختیراپشتسرگذاشت
ودرآخرینروزهفتهنیزشاخصکاهشینزدیک
به 30هزارواحدراتجربهکرد.یککارشناسبازار
سرمایه با بیان اینکه روند منفی که اکنون در بازار
ایجاد شده اســت هیچ توجیهی ندارد ،گفت :دو
عاملتاثیرگذارکهازمدتهاقبلباعثروندنزولی
معامالتبورسشدندشاملتاثیرنتیجهانتخابات
آمریکاوانتظاراتتورمیاستکهمعامالتبورس
رادچارنوسانکردهاست.
«محســن عبدالهی» به افت شاخص بورس
در چند روز اخیر اشاره کرد و به ایرنا گفت :اکنون
معامالت بورس روند پیچیدهای را به خود گرفته
استودرشرایطفعلیدوعاملمهمدربازارحاکم
شدهاست.
وی ادامه داد :رخدادها و اتفاقی که در کشور
رخ میدهد شرایط بازار را به شدت تحت تاثیر
قرار میدهند و مشخص کننده وضعیت قیمت
سهام هستند.

رشدبیسابقهشاخصبورس
درابتدایسال۹۹
عبدالهیبااشارهبهاینکهازابتدایسالجاری
تا مرداد ماه شــاخص بورس به دلیل رشد ارزش
دالر و گزارش مثبت شرکتها روند بیسابقهای
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
سرمایهخاطرنشانکرد:براساسپیشبینیهای
صورت گرفته انتظار میرفت که بازار از آبان ماه
روند صعودی خود را آغاز کند در حالی که چنین
اتفاقیرخندادوبهنظرمیرسدیکیازدالیلروند
اصالحی فعلی شــاخص بورس ناشی از کاهش
انتظارات تورمی است که باعث شد تا قیمت دالر
تحتتاثیرانتخاببایدنباروندنزولیهمراهشود.
عبدالهیبابیاناینکهروندمنفیکهاکنوندر

بازار ایجاد شده است هیچ توجیحی ندارد ،گفت:
بعد از اصالح  ۷۰درصد قیمت ســهام شرکتها
به هیچ عنوان روند فعلی شاخص بورس منطقی
نیست مگر آنکه رخدادهای سیاسی در این بین
درگیر شوند و تعیینکننده مسیر بازار باشند که
تاکنونچنیناتفاقیدرکشوررخندادهاست.
این کارشناس بازار سرمایه به افت روند فعلی
شاخص بورس اشاره کرد و افزود :با توجه به اینکه
انتخاباتریاستجمهوریآمریکابهپایانرسیده
استامابرخیمعتقدندکهباانتخاببایدنامکان
کاهشتحریمهاوتوافقبیندوکشورافزایشپیدا
کرده است ،این موضوع به مراتب بر افزایش روند
اصالحیشاخصبورستاثیرگذاربودهاست.
اثرمثبتومنفیقطعتحریمهابربورس
وی با بیان اینکه قطع تحریمها با دو اثر مثبت
و منفی در بازار همراه خواهد شد ،گفت :اثر مثبت
آن گشایشهای اقتصادی است که به دنبال خود
افزایش مــراودات بین المللی و بانکــی از طریق

سوئیفت ،تسهیل حملو نقل بینالمللی ،افزایش
فروش محصوالت پتروشــیمی و شــرکتهای
صادرکننده ،ســهولت در برگشت منابع و کاهش
هزینهها در بازار ســیاه را به همراه خواهد داشت.
عبدالهیخاطرنشانکرد:جنبهمنفیاینتوافقاین

استکهباتوجهبهدالریمحوربودنبخشزیادیاز
سهام حاضر در بازار سرمایه در صورت ایجاد توافق،
قیمت دالر روند نزولــی را به خود میگیرد که این
موضوع به تناسب بر قیمت سهام شرکتها و افت
شاخصبورستاثیرگذارخواهدبود.

