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جهانگیری ابالغ کرد
 اعطای مجوز اقامت پنج ساله 

به سرمایه گذاران خارجی

معاون اول رئیس جمهوری مصوبه هیات وزیران 
در خصوص اعطای مجوز اقامت پنج ساله به اتباع 
خارجی سرمایه گذار در ایران را ابالغ کرد.به گزارش 
»پایگاه اطالع رســانی دفتر هیات دولت« هیات 
وزیران در جلســه ۹ تیر ۱۳۹۸، وزارت کشــور را 
موظف کرد تــا حداکثر ظرف یک مــاه برای اتباع 
خارجی کــه حداقل ۲۵۰ هزار دالر یــا معادل آن 
به ارزهای دیگر در بانک ها و موسســات اعتباری 
ســپرده گذاری بلندمدت یا به همــان میزان در 
ایران سرمایه گذاری کنند، پس از تایید وزارت امور 
اقتصادی و دارایی، مجوز اقامت پنج ساله صادر کند. 
این مصوبه به پیشنهاد وزارتخانه های امور اقتصادی 
و دارایی و کشــور و به اســتناد بند )۸( مصوبات 
چهاردهمین جلســه شــورای عالی هماهنگی 

اقتصادی مورخ ۱۰ مهر ۱۳۹۷ ابالغ شده است.
    

۶۲ هزار میلیارد از دخل و خرج 
امسال کم  شد

افت درآمدها در سال جاری موجب شده است 
معادالت بودجه ای امسال دچار بهم ریخته و دولت 
تصمیم به کاهش بخش هزینه ای بودجه تا ۶۲ هزار 
میلیارد تومان بگیرد. به گزارش ایسنا، اعالم اخیر 
نوبخت -رئیس سازمان برنامه و بودجه- بیانگر آن 
بود که منابع و مصارف دولت در بودجه سال جاری 
باید به ۳۸۶ هزار میلیــارد تومان کاهش یابد. وی 
شرایط ســخت و بحرانی پیش روی کشور را مورد 
اشــاره قرار داده و گفته که با توجه به افت شــدید 
درآمدها در ســال جاری باید دخل و خرج کشور 
تنظیم شــود و در این رابطه اقداماتی انجام شده 
است. این در حالی اســت که طبق قانون بودجه 
دولت باید منابــع و مصارف خود را بــا ۴۴۸ هزار 
میلیارد تومان منابع عمومی تنظیم می کرد، اما با 
توجه به کمبودهایی که در منابع دارد آن را با کاهش 
۶۲ هزار میلیارد تومانی به ۳۸۶ هزار میلیارد تومان 
رســانده که در نتیجه آن باید صرفه جویی هایی 
انجام شود. منابع دولت را در سال جاری، ۲۳۸ هزار 
میلیارد تومان درآمدها، ۱۵۸ هزار میلیارد تومان 
فروش نفت و فرآورده های آن و همچنین ۵۱ هزار 
میلیارد تومان فروش اوراق تشکیل می دهد که باید 
در سه بخش هزینه های جاری با ۱۵۲ هزار میلیارد 
تومان، بودجه های عمرانی ۶۶ هزار و ۸۰۰ میلیارد 
و تملک دارایی های مالی با ۲۹ هزار میلیارد تومان 
مصرف شود. با این حال شرایط تحریمی و مسائل 
بین المللی که در کاهش درآمدهای دولت به ویژه 
بخش نفت تأثیرگذار بوده است موجب شده با افت 
درآمدها دولت به کاهــش هزینه های خود روی 
آورد. از این رو کاهش حدود ۶۰ هزار میلیاردی در 
دستور کار قرار گرفته که ۲۳ هزار میلیارد تومان آن 
از بودجه های جاری کم شده و به ۴۳ هزار میلیارد 

تومان رسیده است.
    

استاندار تهران دستور داد
 قطع برق 

ادارات پرمصرف پایتخت

با دستور استاندار تهران، تمامی دستگاه های 
اجرایی پایتخت، تا پایان تابســتان سال جاری، 
موظف به رعایت حداقل ۱۰ درصد کاهش برق 
مصرفی خود نسبت به مدت مشــابه سال قبل 
شدند. به گزارش ایلنا از وزارت نیرو، »انوشیروان 
محسنی بندپی« با اشاره به تصمیم گیری انجام 
شده در نشست مشترک وزرای کشور و نیرو در 
تاریخ دوازدهم تیرماه جاری، تمامی دستگاه های 
اجرایی ملی و استانی، دانشگاه ها و مراکز آموزش 
عالی و پژوهشــی، بانک ها و موسســات مالی، 
ســازمان ها و نهادهــای عمومــی غیردولتی و 
شهرداری های استان را مکلف کرد با تنظیم دمای 
سیستم های سرمایشی و به کارگیری مولدهای 
خودتامین، میزان مصرف برق خود را در تابستان، 
نسبت به مدت مشابه سال قبل به میزان حداقل 

۱۰ درصد کاهش دهند. 

خبر اقتصادی
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زرناز غالمی

»بیت کوین«، چند روزی اســت 
که در صدر اخبار کشــور قرار گرفته 
اســت؛ اما این بار نه به خاطر تازگی 
و جذابیــت، بلکه بــه دلیل مصرف 

باالی برق.
اینطور که اهل فــن می گویند، 
بیت کوین نخستین و معروف ترین 
ارز دیجیتال، است که در سال ۲۰۰۹ 
ایجاد شد و بنابراین اسکناس یا سکه 
نیست؛  یک روش پرداخت دیجیتال 
اســت که برمبنای رمزنــگاری و با 
شــبکه ای از کامپیوترهــا ممکــن 

می شود.
هــر بیت کویــن زنجیــره ای 
دیجیتــال از ســوابق تراکنش دارد 
blockchain( و بیش تــر  (
واحدهــای اصلی آن توســط یک 
فرآیند به نام استخراج یا ماین تولید 

می شوند. 
بــا رشــد ارزش بیت کویــن در 
ســال های اخیر، پردازشــگرهای 
ویژه ای برای اســتخراج آن طراحی 
و ســاخته شــده اند که به آنها ماینر 
)اســتخراج کننده( می گویند. این 
ماینرها انرژی نســبتا باالیی مصرف 
می کنند؛ و قصه از همین جا شــروع 
می شود؛ مصرف باالی انرژی، به ویژه 

برق.
چرا بیت کوین جذابیت دارد؟

برخــی می گوینــد یکــی از 
جذابیت های بیت کوین این اســت 
که مرکز آن در هیچ کشوری نیست، 
هیچ قانون گذاری بر آن نظارت ندارد 
و افراد در هر کجای دنیا بدون رعایت 
قوانین مالی و بدون نگرانی از افتتاح 
حساب می توانند پول جابه جا کنند؛ 
هرچند همین موضوع موجب شده 
کشــورها از بابت ورود به این حوزه 
نگرانی داشته باشند. به عبارت دیگر،  
شبکه بیت کوین یک نقطه مرکزی 
ندارد و شرکت و سازمانی وجود ندارد 
که ادعــا کند من مرکــز بیت کوین 
هستم. مرکزی نیست که بگوییم بر 
اثر بالیای طبیعی یا تخاصم کشورها 
از بین مــی رود. تراکنش های آن نیز 

می تواند به طور ناشناس انجام  شود.
عماد ایرانی، کارشــناس حوزه 
بانکداری الکترونیکــی درباره  علت 
موردتوجه قــرار گرفتن بیت کوین 
به ایسنا می گوید: »بیت کوین مثل 
طالســت. طال فلز گرانبهایی است 
که از بین نمی رود، ماندگاری باالیی 
دارد و کمترین تاثیرپذیری را از گرما، 
سرما، رطوبت، خاک و آب می گیرد و 
یک گرم از آن در طول هزاران ســال 
همان یک گــرم می ماند؛ بیت کوین 

هم این ویژگی ها را دارد.« 
وی بــا اشــاره به دومیــن دلیل 

محبوبیت بیت کوین می افزاید: »طال 
در نظر مردم همه کشــورها یک فلز 
محبوب است، به راحتی نقد می شود 
و به علت براق و زیبا بودن همیشــه 
طالــب دارد. بیت کوین نیــز به این 
دلیل که کمک می کند افراد خارج از 
قوانین بانکی، مالیاتی و ... کشورها، به 
فرد دیگری در هر جای دنیا بیت کوین 
پرداخت کنند، محبوب شده است. در 
واقع بیت کوین این قابلیت راحتی در 
انتقال بدون نیاز به افتتاح حساب را 
داشته و این که شما ایرانی باشید یا 

آلمانی فرقی ندارد«.
این کارشــناس حوزه بانکداری 
الکترونیکی در بیان ســومین دلیل 
باارزش بــودن بیت کویــن؛ باز هم 
آن را با طال مقایســه می کند و کم و 
نایاب بودن و محدودیت اســتخراج 
و اینکه بــرای به دســت آوردن آن 
نمی توان یک عمل شیمیایی انجام 
داد را دلیل ارزش بیت کوین می داند: 
»بیت کوین را با فرمول های ریاضی و 
روش های رمزنگاری ایجاد کرده اند. 
بیت کوین طوری طراحی شــده که 
بعد از ۲۱ میلیون اســتخراج دیگر 
نمی تــوان آن را تولید کرد و متوقف 
می شــود. اگر بیت کوین این قابلیت 
را نداشــت و با مکانیزمی می شــد 
میلیاردهــا بیت کویــن تولید کرد، 
دیگر باارزش نبود. در نتیجه این که 
مثل طال محدود است، با ارزش شده 

است.«
گفتنی اســت که در دنیا دو نگاه 
اساســی به بیت کوین وجــود دارد. 
گروهــی از کشــورها بیت کوین را 
ارز دیجیتــال و پــول می داننــد و 
برایش قابلیت هایــی که پول دارد را 
متصور می شــوند. گروهی دیگر نیز 
آن را کاالی ســرمایه ای می دانند و 
مشــخصات پول را بــرای آن لحاظ 
نمی کنند، بلکــه آن را یک جنس و 
کاالی ارزشمند می دانند که می تواند 
بیــن افــراد جابه جــا و هزینه اش 

پرداخت شود. 
ایرانی ها؛ تجارت دیجیتال و 

بالتکلیفی قانونی
بیت کوین، در کنار دیگر ارزهای 
مجازی چند سالی اســت در ایران 
نیز هوادارانی پیدا کرده و از آن برای 
درآمدزایی یا سرمایه گذاری استفاده 

می شود.
پیشــینه اســتفاده از ایــن ارز 
دیجیتــال در کشــور ما به ســال 
۲۰۱۷ و همزمان با اوج گرفتن بهای 
بیت کوین، بازمی گــردد که در بین 
گروه هایی در جامعه شناخته شد، اما 
همان زمان با سقوط ارزشش تا حدی 

از رونق سرمایه گذاری افتاد.
با این حال براســاس گزارش ها 
مجددا از ســال گذشــته افــراد و 

شــرکت های خصوصــی و یا حتی 
»دولتی« و »شــبه دولتی« در ایران 
وارد این کار شــده اند؛ این ورود که 
گویا چندی اســت،  گسترده تر شده 
اســت؛  در هفته های اخیر به دالیل 
مختلف سروصداهای بسیاری به  پا 
کرد و پرحاشیه و خبرساز شد و مانند 
بســیاری از موضوعات اقتصادی و 
البته سیاســی و اجتماعی کشــور، 
دســتگاه های موازی و مســئوالن 
بسیاری درمورد آن اظهارنظر کردند 

و باید ها و نبایدها دوباره رخ نمود. 
آنچه مســلم اســت اینکــه؛  در 
موضوع خرید و فــروش بیت کوین 
و ارزهای دیجیتالــی در ایران هنوز 
قانون شــفافی وجود نــدارد و تنوع 
نظرات، نتیجه گیری بــرای قانونی 
یا غیرقانونی بودن آن را با مشــکل 
مواجه کرده اســت. رئیــس مرکز 
فضای مجازی ایران در همین راستا 
سه شنبه گذشته گفت: »قانونی برای 
فعالیت ماینینگ ]استخراج ارزهای 
دیجیتال[ در کشور نداریم و به همین 
دلیل نمی توانیم بگوییم آن چه هم 
اکنون توســط عده ای از مردم انجام 
می شــود، خالف قانون است چون 
قانونی وجود ندارد که با آن مغایرت 

داشته باشد.«
حســن فیروز آبــادی، خبر داد 
کــه قانونــی دربــاره بیت کوین در 
کمیسیون های دولت تصویب شده، 
اما هنــوز به تصویــب هیئت دولت 
نرســیده و به همین دلیل استخراج 
بیت کویــن در کشــور غیرقانونی 

نیست.
معــاون طــرح و برنامــه وزارت 
صنعت، معدن و تجــارت نیز هفته 
گذشته اعالم کرد: باید در مورد بیت 
کوین تهدیدها و فرصت ها بررسی و 
درنهایت با در نظر گرفتن این نکات، 

تصمیم مناسب اتخاذ شود.
ســعید زرندی در رابطه با تولید 
بیت کوین در کشور که بعضاً توسط 
برخی واحدهــای تولیدی صورت 
می گیرد، افزود: هنــوز در رابطه با 
تولید بیت کویــن تصمیم نهایی در 
کشــور اتخاذ نشده اســت و همین 
موضوع موجب شــده تا ما نتوانیم 
برخورد الزم را با واحدهای تولیدی 
که در این حوزه فعالیت می کنند، 

داشته باشیم.
 غیرقانونی نیست،
  اما پلمب می شود!

در ایران آنچه اســتخراج ارز 
دیجیتــال و فعــاالن این عرصه 

را با چالش مواجه کــرده، مصرف 
باالی برق بــرای طی ایــن فرآیند 
است؛ به طوری که در تهران ۳ مزرعه 
و  در یزد دو کارخانه شناســایی و 
پلمب و در رودبار. ۵۰۰ دســتگاه 

سخت افزار اســتخراج ارز دیجیتال 
به ارزش ۴ میلیارد تومان توقیف شد.

درمجمــوع یکــی از عواملی که 
بیت کوین را طــی هفته های اخیر 
و همزمان با افزایش دمــا، در صدر 
اخبار کشور جای داده است، افزایش 
چشمگیر مصرف برق و ارتباط آن با 
گسترش مراکز استخراج بیت کوین 
اســت تا آنجا که به دلیــل مصرف 
باالی برق این سازوکارفعاًل از جانب 
مقامات قضایی ممنوع اعالم شــده 

است. 
مســئوالن وزارت نیرو معتقدند، 
صنعت برق امسال با مشکل جدیدی 
به نام بیت کوین ها که به نظر می رسد 
عامل اصلی افزایش نامتعارف مصرف 
برق هســتند، دســت و پنجه نرم 
می کند و بیــش از ۷ درصد افزایش 
مصرف برق طی ماه جاری در ایران 
به دلیــل اســتخراج ارز دیجیتال 

بیت کوین و رمز ارزها است.
در این راستا اخبار متعددی نیز به 
گوش می رسد و حتی گفته  می شود 
روند رو به رشد راه اندازی واحدهای 
اســتخراج ارز دیجیتال، به گونه ای 
اســت که در برخی مراکز برخوردار 
از تعرفه برق رایگان مانند مســاجد 
و مدارس شاهد استخراج بیت کوین 

هستیم.
وزیر ارتباطات و فناوری اطالعات 
روز جمعه، ۱۴ تیر، در گفت وگو با ایرنا 

با اشــاره به پایین بودن قیمت برق 
در ایران در قیاس بــا قیمت جهانی 
گفت: »اگر عــده ای بخواهند از این 
برق بدون ضابطه اســتفاده کنند و 
با نرخ مصرف خانگی استخراج رمز 
ارز کنند و پول کالنی را هم به جیب 

بزنند، مطلوب نیست.«
به هر حال،  انگشت اتهام وزارت 
نیرو فعاالن حــوزه ارز دیجیتال را 
نشــانه گرفته و همان گونه که اشاره 
شد، اقداماتی برای شناسایی و توقف 
فعالیت مزارع استخراج ارز دیجیتال 
در ایران آغاز شده است؛ اقدامی که 
بخش خصوصی می گویــد قربانی 
اصلی آن خواهد بود، چراکه به اعتقاد 
آنها دولت در واقعــی کردن قیمت 
انرژی و برق تعلل کــرده و حاال هم 
این برخوردها دامن بخش خصوصی 
غیرخودی، یعنی صاحبان کســب 
و کارهای کوچــک را خواهد گفت و 
گرنه دارندگان مزارع بزرگ دیجیتال 
با پشتوانه های فراقانونی همچنان به 

درآمدزایی شان ادامه خواهند داد.
پیــش از این نیــز تعــدادی از 
نمایندگان مجلس خبر داده بودند 
که وزارت نیرو قصــد دارد تعرفه ای 
خاص بــرای اســتخراج کنندگان 

بیت کوین تصویب کند.
در این راســتا وزارت نیرو اخیراً 
اعالم کرده اســت کــه تخمین زده 
می شود مراکز استخراج ارز مجازی 
۵۰۰ مگاوات در یک ساعت مصرف 
دارند که معادل یک نیروگاه بزرگ 
اســت.  پیشــنهاد وزارت نیرو این 
است که تعرفه ها با متوسط نرخ ارز 
صادراتی برق محاســبه شود. البته 
این عدد، عدد مشــخصی نیست که 
در حال حاضر بتوان اعالم کرد زیرا 
ممکن است بر اساس نرخ سال یا ماه 
باشد و نرخ آن بسته به فصل و روز و 
ساعت متفاوت اســت. بعد از اینکه 

قطعی شد اعالم می شود.
 اغراق می کنند، 

اما ماینرها را خاموش کردیم
در حالی که مســؤوالن مدام بر 
تأثیر استخراج ارز مجازی بر مصرف 
بــرق و تأمین بــرق کشــور تاکید 
دارند، عده ای از استخراج کنندگان 
ارز دیجیتالــی در قالــب انجمــن 
بالک چین ایــران در بیانیه ای اعالم 
کرده اند که استخراج کنندگان رمز 
ارزها برای عبور از پیک مصرف برق 
در روزهای گرم تابستان، ماینرها را 

خاموش کردند. 
در ایــن بیانیه آمده اســت: »در 
روزهای گذشته شــاهد اعالم آمار 
و ارقام عجیب دربــاره مصرف برق 
کشور توسط ماینرها بوده ایم که باور 
آن در ذهن هیــچ فرد آگاه و مطلعی 
نمی گنجــد. به عنــوان مثال اعالم 
شد که مصرف برق کشــور امسال 
به علت فعالیت استخراج کنندگان 
ارزهــای دیجیتال ۷ درصد رشــد 
داشته که مشخص نیست این رقم، 
 چگونه و بــر چه مبنایی محاســبه 

شده است. 
در اینجا باید از اتهام زنندگان به 
فعاالن استخراج ارزهای دیجیتال 
پرسید که شــما ماینرها را به 
عنــوان متهــم افزایش 
شــدید مصرف برق 
در تابستان امسال 
معرفی کرده اید 
اما مســاله این 
اســت که این 
مشکل، همواره 
در روزهــای 
گرم سال های 
گذشــته نیــز 
وجــود داشــته، 
پس مقصــر مصرف 
بــاالی بــرق در آن 
 سال ها چه کسی 

بوده است؟«

ارزانی انرژی و اشتیاق چینی ها 
به بیت کوین ایرانی!

اخیــرا گزارش هایــی منتشــر 
شــده که به دلیل ارزانی قیمت برق، 
چینی ها برای استخراج ارز دیجیتال 
در ایران ســرمایه گذاری کرده اند. 
وزیر ارتباطات گفــت موضوع را در 
رسانه ها شنیده و از تایید یا تکذیب 
آن خودداری کرد: »به صورت مستند 
مدرکی از فعالیت چینی ها در ایران 
وجود ندارد، اما من هــم به صورت 

شفاهی این موضوع را شنیده ام.«
جهرمــی گفت: »دولــت چین 
برنامه ای بــرای حضــور در عرصه 
اســتخراج رمز ارز یا ارز مجازی در 
ایران ندارد، اما ممکن اســت بخش 
خصوصی و مردم چین در این حوزه 

فعال بوده باشند.«
سهیل نیکزاد، یکی از افراد فعال 
در زمینه استخراج ارزهای مجازی، 
به خبرگزاری ایرنا گفت: »آن طور که 
اطالع دارم، یکی دو مزرعه ماینینگ 
با حضور چینی ها یا تأسیس شده یا 
در حال تأسیس است.« کارشناسان 
یکی از دالیل اشتیاق خارجی ها برای 
ســرمایه گذاری در ایران و رونق این 
فعالیت در کشور را بهای ارزان برق و 
انرژی می دانند، به طوری که به گفته 
یکی از فعاالن در حــوزه ماینینگ 
»در حال حاضر چین، آلمان روسیه 
و استرالیا از جمله ســرمایه گذاران 
خارجی برای اســتخراج بیت کوین 
در ایران هســتند که البته از طریق 

واسطه های داخلی کار می کنند«.
اینجا هم پای تحریم ها و آمریکا 

مطرح است
در خبرها شــنیدیم کــه کنگره 
آمریکا تالش زیادی برای جلوگیری 
از تولید بیت کوین در ایــران انجام 
می دهد. به زعم آنهــا این نوع ارز هم 
ابزاری بــرای دور زدن تحریم ها به 
شمار می آید و هم امکان پولشویی در 
آن وجود دارد. پیشتر محمد شرقی، 
رئیس انجمن بیت کوین ایران، گفته 
بود که از استخراج ارزهای دیجیتال 
به عنوان راهی برای دور زدن تحریم 

باید حمایت شود.
برخــی نیز معتقدند کــه یکی از 
دالیل اصلی روی آوردن ایرانی ها به 
استخراج ارزهای دیجیتالی از جمله 
بیت کویــن برای انجــام معامالت، 
تحریم های شــدید آمریــکا علیه 

بخش های مالی و بانکی ایران است.
با این حال بسیاری از کارشناسان 
بر این اعتقادند که دور زدن تحریم ها 
با این ارز در انــدازه حکومتی یعنی 
بــا میــزان و تراکنش بــاال ممکن 
نیســت؛ زیرا با توجه نحوه کار بازار 
پول هــای دیجیتال که بیشــتر در 
اندازه هــای کوچــک کار می کند و 
با توجه به محدودیــت تراکنش ها 
 عمال دور زدن تحریم ها از این طریق 

ممکن نیست. 
روند کار در شــبکه بیت کوین به 
گونه ای است که هرگز اجازه جابجایی 
رقم هــای میلیــاردی را نمی دهد. 
همچنین احتمال شناسایی مبادله 
کننــدگان وجــود دارد و این خود 
دوباره بحث تحت تحریم قرار گرفتن 

را مطرح می کند. 

بیت کوین در ایران خبرساز و پرحاشیه شد

دشواریهایتجارتباالکترونها

در خبرها شنیدیم که 
کنگره آمریکا تالش زیادی 

برای جلوگیری از تولید 
بیت کوین در ایران انجام 

می دهد. به زعم آنها این نوع 
ارز هم ابزاری برای دور زدن 
تحریم ها به شمار می آید و 
هم امکان پولشویی در آن 

وجود دارد

مسئوالن وزارت نیرو 
معتقدند، صنعت برق 

امسال با مشکل جدیدی 
به نام بیت کوین ها که به 

نظر می رسد عامل اصلی 
افزایش نامتعارف مصرف 

برق هستند، دست و 
پنجه نرم می کند و بیش از 

۷ درصد افزایش مصرف 
برق طی ماه جاری به دلیل 
استخراج بیت کوین است


