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وزیر نفت:
چوبمبارزهبافسادرامیخورم

وزیر نفت با بیان اینکه چوب مبارزه با فساد 
را می خورم، گفت: اخیراً در فروش نفت شاهد 
نفت خواری بــا برند بابک زنجانی هســتیم و 
وقتی ما اسم ایشان را می آوریم یک عده رسانه 

جیره خوار به ما حمله می کنند.
به گزارش خبرنگار اقتصــادی ایلنا، بیژن 
زنگنه در جلسه هم اندیشــی کارگروه ارتقای 
ســامت اداری و مبارزه با مفاســد اقتصادی 
و هیات هــای رســیدگی به تخلفــات اداری 
کارمندان وزارت نفت در مورد مبارزه با فساد 
گفت: اصل تشکیل این جلسه بسیار خوب است 
و موضوع آن هم اهمیت باالیی دارد. مبارزه با 
فساد وظیفه یک دســتگاه نیست و باید همه 
اجزا و واحدهای ســازمان به آن توجه داشته 
باشند. شــاید در این میان برخی دستگاه ها 
نقش مهمتری داشته باشند. باید توجه داشت 
که اکثر افراد ســازمان، افراد خدومی هستند 
که برای صیانــت از کرامت آنها باید با فســاد 

مبارزه کنیم.
وی ادامه داد: از نظــر من هیچ کس مبارزه 
با فســاد را قبول نخواهد کرد مگــر اینکه این 
موضوع از باال درســت شــود. البته هیچ لکه 
کوچکــی را نمی توان به مقامــات عالی نظام 

چسباند.
وزیر نفت تصریح کرد: چرا من همیشــه به 
مبارزه با فساد در بخش نفت اصرار دارم؟ چون 
افراد ناسالم و دزد به دنبال پول هستند و کمتر 
جایی هم بــه اندازه نفت پــول دارد. بنابراین 
تمرکز مفاســد روی دزدی پول است و ما نیز 

باید برای مبارزه با آن تمرکز کنیم.
وی در مورد زمینه های فساد در بخش نفت 
گفت: یکی از این زمینه ها بخش فرآورده های 
نفتی است. همچنین در مناقصه ها و واگذاری 
یک قرارداد شاید فساد وجود داشته باشد. ما 
باید بر اســاس قانون عمل کنیم و اباغیه ها و 
بخشنامه ها را رعایت کنیم، نه اینکه قانونی که 

به نفع ما باشد را فقط رعایت کنیم.
زنگنه با بیان اینکه زمینه دیگر فســاد در 
واگذاری قراردادها است،  اظهار داشت: در این 
قراردادها یک مشــکل اساسی داریم بنده نیز 
دســتور دادم تا مناقصات به خوبی اجرا شوند 
تا هر کس به حق خود برســد و این مهم تر از 
اجرای قراردادها اســت. در پرداخت ها و حل 
اختاف ها نیز باید اســناد قراردادی درست 
باشــد و عاری از ابهــام بوده و ســریعاً به آنها 

رسیدگی شود.

وی زمینــه دیگــر فســاد را در فــروش 
اموال دانســت و ادامه داد: اخیــراً در فروش 
نفــت شــاهد نفت خــواری بــا برنــد بابک 
زنجانی هســتیم و وقتی ما اســم ایشــان را 
 می آوریم یک عده رســانه جیره خــوار به ما 

حمله می کنند.
وزیر نفت با بیان اینکــه در تخلفات اداری 
نباید ترحم کرد، گفت: با کســانی که به اموال 
بیت المال دست درازی می کنند باید برخورد 
جدی شود به ویژه در شرایطی که حرام خواری 

زیاد شده است. 
هیات تخلفات باید ماننــد دادگاه انقاب 
با فســاد مبارزه کند و نبایــد در این موضوع 
ســابقه فرد و یا خانواده او ماحظه شود، باید 
 آنها را رســوا کــرد و داغ ننگ را بر پیشــانی 

آنها گذاشت.
وزیر نفت با بیان اینکه بازرسی ما در ماه های 
اخیر اقدامات مناسبی انجام داده است، گفت: 
بازرســی را در تمام شــرکت های خود ادامه 
خواهیم داد. بازرس مانند بازپرس است و باید 
حقیقت را کشف کند، به طوری که به او قاضی 
ایســتاده می گویند. من از بازرسی های نفت 
انتظار کشف فســاد را دارم. البته ما کشفیات 
خوبی مانند پرونده بابک زنجانی، دکل گم شده 
و پرونده پتروشیمی را داشتیم که خود ما آنها 

را دنبال کردیم.
وی خاطرنشان کرد: البته از مبارزه با فساد 
نباید استفاده سیاسی شود چون کار را خراب 
می کند، این یک موضوع ملی اســت. کسانی 
که با غرض و مرض با ایــن موضوعات برخورد 
می کنند بــه دنبال رفتن یکــی و آمدن یکی 

دیگر هستند.

خبر اقتصادی
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محمود نوروزیه

این روزها اســتخراج ارز رمزنگاری 
شده بیت کویین که مدت ها در حاشیه 
بود، به یکــی از پرچالش ترین مباحث 
اقتصاد ایران تبدیل شــده است. یک 
روز فعالیــت در حــوزه ارز دیجیتالی 
بیت کویین بــا این اســتدالل که اگر 
تعرفه ای بــرای اســتخراج آن  تعیین 
شــود در دورزدن تحریم ها موثر، پس 
قانونی است مورد توجه قرار می گیرد 
و روز دیگر با تاکید بر اینکه فعالیت در 
این حوزه می تواند ورود به پولشــویی 
را تقویت کند و از ســوی دیگر افزایش 
بی رویه استفاده از برق را به دنبال دارد، 
غیرقانونی اعام می شود.  کنگره آمریکا 
نیز با موضع گیری در مورد استخراج این 
ارز دیجیتالی در ایران، تاش می کند 
فعالیت بیت کوینرهای ایرانی را ممنوع 
کند . به عبارت دیگر فعاالن بیت کویین 
اگر ایرانی باشند در داخل با ممنوعیت و 
از خارج مرزها با تحریم مواجه هستند.  

اما با وجود تمام سخت گیری ها در 
داخل و خارج از کشور برای استخراج، 
این ارز دیجتالی در روزهای اخیر، سه 
برابر ارزش ابتدای امســال خود قیمت 
پیدا کرده تا جایی که اختاف نظر بین 
مسیر قیمت آینده آن در بین تحلیلگران 
بسیار زیاد شده است . البته برخی بخش 
بزرگی از صعود اخیر بیت کوین را مربوط 
به افزایــش خوش بینی ها نســبت به 
ارزهای دیجیتالی بــا ورود فیس بوک 
به این عرصه می دانند زیرا معامله گران 
معتقدند با ورود لیبرا آگاهی بیشتری 
درباره این ارزها در جامعه ایجاد خواهد 

شد .
 تغییر موضع شتابزده

 بانک مرکزی درباره بیت کوین
برخوردهــای ضــد و نقیض بانک 

مرکزی با فعاالن حوزه ارزهای دیجیتالی 
همچنان ادامــه دارد. بانک مرکزی در 
تازه ترین اقدام خود ضمن انتشار یک 
اطاعیه چهاربندی اعام کرد: »فعالیت 
رمزارزها در کشور غیرمجاز است، زیرا 
انتشــار رمزارز با پشــتوانه ریال، طا، 
فلزات گرانبها و انواع ارز، در انحصار بانک 

مرکزی است .« 
در این اطاعیه آمده است: »با استناد 
به قانون پولی و بانکی کشــور )مصوب 
ســال ۱۳۵۱ و اصاحــات بعدی آن( 
که تولید و انتشــار پول رایج و تعیین 
ابزارهای پرداخــت را در انحصار بانک 
مرکزی قرار داده اســت، ایــن بانک 
ضمن تاکید مجدد به فعــاالن حوزه 
پولی و بانکی کشــور مبنی بر رعایت 
و اجرای مصوبه مــورخ ۹/۱۰/۱۳۹۶ 
سی امین جلسه »شــورایعالی مبارزه 
با پولشویی« درخصوص رمزارزها و با 
اشاره به مخاطرات ناشــی از معرفی و 
استفاده از رمزارزها، تشکیل و فعالیت 
اشخاص برای ایجاد و اداره شبکه پولی و 
پرداخت مبتنی بر فناوری زنجیره بلوک، 
از نظر این بانک، غیرمجاز محســوب 
می شود. بانک مرکزی حق پیگرد قانونی 
اشخاصی که با نادیده گرفتن مقررات، 
به ایجاد و اداره شبکه اقدام یا نسبت به 
آن تبلیغ می کنند را برای خود محفوظ 
می داند. هرگونه ضرر و زیان ناشــی از 
فعالیت براساس شــبکه های پولی و 
پرداخت مبتنی بر فناوری زنجیره ای 
بلوک و کســب و کارهای مرتبط با آن، 
متوجه ناشران، پذیرندگان و متعامان 
آن است. موضوع استخراج رمز ارزهای 
جهان روا و شــرایط آن در کمیسیون 
اقتصادی دولت در حال بررســی است 
و پس از اتخاذ تصمیمات الزم، ضوابط 
آن مطابق با مقررات و مصوبه فوق اباغ 

می شود«.

امــا صــدور ایــن اطاعیــه 
ســوءتفاهم هایی را در حوزه ارزهای 
دیجیتال ایجاد کرده اســت زیرا بانک 
مرکــزی در حالی انتشــار رمزارزها با 
پشــتوانه مالی را غیرمجاز اعام کرده 
که در مورد فعالیــت رمزارزهای بدون 
پشــتوانه اظهارنظری نکرده اســت . 
بنابراین ابهام به وجود آمده نشــانگر 
این امر اســت که با صدور این طاعیه 
فعالیت تمامی بازیگران عرصه ارزهای 
دیجیتالی محدود نشده است بلکه آن 
گروهی از فعاالن که رمــزارز خود را با 
پشتوانه منتشر می کنند در حال فعالیت 
غیرقانونی هستند . بنابراین اگر کاربران 
در حال خرید و فروش رمــزارز بدون 
پشتوانه هستند مشمول اطاعیه بانک 

مرکزی نمی شوند .
این در حالی اســت که عبدالناصر 
همتی، رئیس بانــک مرکزی به تازگی 
در رابطه با برنامه دولــت برای قانونی 
کردن ارز دیجیتال گفت: »بانک مرکزی 
انحصار انتشــار پــول را دارد، بنابراین 
ارزهای مبتنی بر طا یا ریال اگر غیر از 
بانک مرکزی منتشــر شود غیرقانونی 
است . اما قانونی کردن استخراج ارزهای 
دیجیتال در دســتور کار کمیسیون 
اقتصادی دولت است و هدف ما این است 
که استخراج این ارزها را قانونمند کنیم. 
البته این کار باید بر مبنای هزینه برق 
صادراتی باشد و مهم تر از آن اینکه افراد 
تعهد داشته باشند ارز خود را به چرخه 

اقتصادی کشور برگردانند« .
 وضعیت بیت کوینرها 

و ماینینگ در ایران
دولت سال گذشته ماینینگ را رسما 
یک صنعت اعام کــرد . ولی پس از آن 
بسیاری از مســئوالن با این باور که که 
استخراج بیت کوین با سوخت فسیلی 
و یارانه ای نوعی قاچاق انرژی الکتریکی 

محســوب می شــود به مخالفت با آن 
پرداختند تا جایی که رئیس ستاد مبارزه 
با قاچاق کاال و ارز از تشکیل جلسه ای 
در خصوص فعالیت هــای غیرقانونی 
بیت کوین در این ســتاد طی چند روز 
آینده خبر داده است تا چگونگی برخورد 
با فعالیت های غیرقانونی این حوزه که 
هم اکنون در سطح جامعه موج ایجاد 
کرده است، بررسی شــود. اما در طرف 
دیگر ماجــرا به تازگی ســازمان نظام 
صنفی رایانه  ای ایران )نصر( خواســتار 
قانونگذاری و صدور مجوز رسمی برای 
استخراج »رمزارز« شده است . همچنین 
در این زمینه وزیر ارتباطات استخراج 
رمزارز را به نفع صنعت برق دانســته و 
خواهان فعالیت قانونی آن شده است. اما 
اختاف نظر در حوزه استخراج و فعالیت 
بیت کویــن بین نماینــدگان مجلس 
شورای اسامی نیز بسیار است. عده ای 
خواهان ممنوعیت رسمی بیت کوین 
هستند زیرا معتقدند که بیت کوین یک 
شــبکه غیرمتمرکز بدون مجوز بوده و 
هیچ نهادی نمی تواند بر آن نظارت کند  
ولی برخی دیگر خواستار قانونی شدن 

فعالیت در حوزه بیت کوین  هستند.

 ترامپ: ارزهای دیجیتالی 
روی هوا بنا شده اند!

پس از موضع گیــری رئیس بانک 
مرکزی آمریکا، رئیس جمهور این کشور 
نیز نسبت به فعالیت ارزهای دیجیتالی 

ابراز تردید کرد.
وال اســتریت ژورنال در گزارشی 
اعام کرد که کمی پس از آن که شرکت 
فیس بوک از برنامه ریزی برای راه اندازی 
ارز دیجیتالی خود به نام لیبرا خبر داد، 
موجی از واکنش های نسبت به این اقدام 
به راه افتاد که در تازه ترین موضع گیری، 
دونالد ترامپ در چند پیــام توئیتری 
از ایــن ارز انتقاد کــرد. رئیس جمهور 
آمریکا نوشت است که طرفدار ارزهای 
دیجیتالی نیســت، چراکه آنها دارای 
نوسان زیادی هســتند و روی هوا بنا 
شده اند! ارزهای دیجیتالی دارایی های 
غیرنظارتی هســتند که می توانند در 
امور نامناسبی نظیر قاچاق مواد مخدر یا 
سایر فعالیت های قانونی مورد استفاده 

قرار گیرند. 
ترامپ بــا بیــان این که نســبت 
به پایداری و ثبات لیبــرا تردید دارد، 
یادآورشده است که از نظر وی آمریکا تنها 
یک واحد پولی دارد و آن هم دالر است. 
این اظهارات تنها چند روز پس از آن بیان 
می شــود که جروم پاول، رئیس بانک 
مرکزی آمریکا گفته بود پروژه راه اندازی 
ارز دیجیتالی فیس بوک نمی تواند بیش 

از این جلو برود.
جروم پاول با ابراز نگرانی از تحوالت 
اخیر ارزهای دیجیتالی گفت که پروژه 
فیس بوک برای راه اندازی ارز دیجیتالی 
موسوم به لیبرا نمی تواند از این جلوتر 
برود مگر آن که بــه نگرانی های جدی 
این بانک در خصوص عملکردش پاسخ 

قانع کننده بدهد.
 در ایران ۳۶ ملیون تومان 

در جهان 7 هزاردالر!
ارزان بودن قیمت برق زمینه را برای 
هجوم سرمایه گذاران در حوزه ماینینگ 
فراهم کرده است تا جایی که رانت برق 
ارزان قیمت، موجب شد که در اقدامی 
جدیــد تعرفه مصرف برق اســتخراج 
رمزارز با دالر در نظر گرفته شود اما هنوز 
مشخص نیست که این دالر با قیمت آزاد 

محاسبه می شود یا دولتی؟
در این بین یک سوی ماجرا وزارت 
نیرو از آمار و ارقام نجومی مصرف برق 
توسط استخراج کنندگان ارز مجازی 
حکایت می کنــد و می گوید برآوردها 
حاکی است که استخراج ارز دیجیتال 
۵۰۰ مگاوات در ســاعت برق مصرف 
می کند و استخراج هر بیت کوین معادل 
مصرف ۲۴ واحد مسکونی در سال است 
و در سوی دیگر فعاالن این حوزه عنوان 
کرده اند اگر آماری که ارائه می شــود 
صحت داشته باشــد، یعنی ۵۰ درصد 

بیت کوین دنیا در ایران تولید می شود!
در این زمینه علی بخشــی، رئیس 
سندیکای صنعت برق اعام کرده که 
قیمت هر کیلووات ساعت برق فارم های 

ماینینگ ۷ سنت خواهد بود، تعرفه ای 
که هنوز به صورت رســمی اباغ نشده 
است . البته وی این نکته را نیز یادآورشده 
که قرار بود قیمت این تعرفه براســاس 
تعرفه برق صادراتی باشد، اما از آنجایی 
که تعرفه برق صادراتی ثابت نیســت، 
قیمت ۷ سنت در نظر گرفته شده است .

ســپهر برزی مهر، دبیر سندیکای 
صنعت برق نیز اعام کرده اســت که 
به ازای اســتخراج هر واحد بیت کوین 
۷۲ هزار کیلووات ســاعت برق مصرف 
می شود که با احتساب نرخ واقعی برق، 
ماینرها باید ۳۶ میلیون تومان پرداخت 
کنند. چرا که یارانه هر کیلووات ساعت 
برق ۵۰۰ تومان است یعنی تولید یک 
واحد بیت کوین حدود ۳۵ تا ۳۶ میلیون 
تومان برای صنعت برق هزینه دارد . در 
حالی که در حــال حاضر ماینرها برای 
تولید یک واحد بیت کوین حدود ۵ تا ۶ 

میلیون می پردازند .
برزی با اشــاره به اینکه سندیکای 
صنعت برق با استخراج ارزهای دیجیتال 
مخالف نیســت بیان کرد »نمی توانیم 
بگوییم آنچه هم اکنون توسط عده ای 
از مردم انجام می شود خاف قانون است 
چون قانونی وجود ندارد که با آن مغایرتی 
وجود داشته باشد البته استفاده از برق 
یارانه ای برای تولید کاالیی به غیر از آنچه 
برای آن مجوز صادر شده و جهت عرضه 

در عرصه بین المللی تخلف است .«
از ســوی دیگر اســدهلل قره خانی، 
سخنگوی کمیســیون انرژی مجلس 
شــورای اســامی با تاکیــد براینکه 
قیمت برق بیت کوین باید واقعی شود، 
عنوان کرد افزایش تعرفه یک راه برای 
جلوگیری از رانت برق ارزان قیمت در 
کشور به شمار می رود، چرا که فعالیت هر 
بنگاه تولیدی مستلزم مجوزهای الزم 
از دســتگاه های ذیربط است و تاکنون 
بانک مرکزی مجوز الزم برای فعالیت 
بیت کوین را در کشور صادر نکرده است.

به گفته وی وزارت نیرو پس از صدور 
مجوزهای الزم باید تعرفه ای مناسب 
برای سرمایه گذاران بیت کوین در کشور 
در نظر بگیرد که در صورت تحقق این امر 
تولید بیت کوین یک فرصت برای کشور 
به شــمار می رود و در غیر این صورت 
تهدیدی بیش نیست که باید با متخلفان 

امر به شدت برخورد کرد.

فعالیت بیت کوینرهای ایرانی به رغم صدور بخشنامه ها ادامه دارد

در سایه ممنوعیت داخلی وتحریم خارجی 

کنگره آمریکا نیز با 
موضع گیری در مورد 

استخراج این ارز دیجیتالی 
در ایران، تالش می کند 
فعالیت بیت کوینرهای 

ایرانی را ممنوع کند . 
به عبارت دیگر فعاالن 

بیت کوین اگر ایرانی باشند 
در داخل با ممنوعیت و از 

خارج مرزها با تحریم مواجه 
هستند 

به ازای استخراج هر 
واحد بیت کوین 7۲ هزار 

کیلووات ساعت برق 
مصرف می شود که با 

احتساب نرخ واقعی برق، 
ماینرها باید ۳۶ میلیون 
تومان پرداخت کنند. در 

حالی که در حال حاضر 
ماینرها برای تولید یک 

واحد بیت کوین حدود ۵ تا ۶ 
میلیون می پردازند 

گزارش

معاون وزیر ارتباطــات و فن آوری اطاعات 
گفت: اصلی ترین استراتژی ما به رسمیت شناسی 
ارز دیجیتال است. به رســمیت شناسی به این 
معنی که از لحاظ قانونی پروانه بهره برداری برای 

استخراج ارز دیجیتال صادر شود.
امیر ناظمی در گفت وگو با خبرنگار اقتصادی 
ایلنا با بیان اینکه به رسمیت شناسی ارز دیجیتال 
یکسری الزامات دارد که آن الزمات باید رعایت 
شــود، گفت: وزارت ارتباطات، تقاضای خود را 
در این باره هشــت ماه پیش به دولت داده است 
و این تقاضا به جلســات کمیسیون های دولت 
رفت و نهایتا در هیات وزیران مطرح شد که با آن 
موافقت نشد و بار دیگر به کمیسیون ها برگشت.

ناظمی با اشاره به جلسه کمیسیون اقتصاد، 

گفت: در جلسه کمیسیون اقتصاد که دوشنبه 
هفته گذشته برگزار شــد و اغلب وزرای مرتبط 
با موضوع و معاون های آن ها حضور داشــتند، 
پیشــنهادات ما برای به رســمیت شناسی ارز 

دیجیتال بار دیگر مطرح شد.
به گفتــه وی؛ چند چالــش در بخش های 
مختلف پیش روی رمز ارز وجــود دارد که یک 
بخش آن اقتصادی و مربوط بــه وزارت اقتصاد 
و امور دارایی است. ناظمی گفت: در جلسه روز 
دوشنبه آقای دژپسند، وزیر اقتصاد و امور دارایی، 
نگاه مثبتی به پیشنهادهای ما داشتند. همچنین 
بخش مهم دیگر مربوط به بانک مرکزی است که 
آقای همتی نیز موافق کلیات پیشنهادهایت در 

این زمینه بودند. 

وی با تاکید بر اینکه در این زمینه بیشترین 
مشکل را با وزارت نیرو داریم، اظهار کرد: در همان 
جلسه با آقای اردکانیان نیز صحبت کردیم، اما به 
بررسی همه بندها نرسیدیم و ادامه مباحث به 

جلسه هفته آتی کمیسیون موکول شد.
ناظمی ابراز امیدواری کرد پس از جمع بندی 
موضــوع در جلســه هفتــه آتی کمیســیون 
پیشنهادهای وزارت ارتباطات به هیات وزیران 

برود.
رئیس سازمان فناوری اطاعات با تاکید بر 
اینکه پیشنهادات ما برای به رسمیت شناسی ارز 
دیجیتال چند مبنای اصلی دارد، اظهار کرد: یکی 
از این مبناها اســتخراج ارز دیجیتال در ساعات 

غیر پیک است.

ناظمی ادامه داد: مبنای دیگر این است که 
در ساعات غیر پیک و در یک بازار رقابتی قیمت 
برق بدست آید نه اینکه که یک قیمت مشخص 
برای آن تعیین شود، به عبارت دیگر نیروگاه ها 

اجازه داشته باشند برق با قیمت رقابتی، نه 
قیمت شبکه و معین به متقاضیان 

بفروشند.
وی تصریح کرد: در پیشنهاد 
ما قیمت بــرق را بازار عرضه 

و تقاضا تعیین می کند چراکه اگر قیمت معین 
باشد رقابت پذیری از این فعالیت گرفته می شود، 
به عبارت دیگر عرضه بر اســاس تقاضا صورت 
می پذیرد و بــرق مازاد در ســاعات غیر پیک با 
قیمت رقابتی عرضه می شود و طرف تقاضا نیز 

امکان انتخاب دارد.
ناظمــی همچنیــن تســهیل 
سرمایه گذاری در قسمت نیروگاهی 
یا هر منبعی که بتواند به اســتخراج 
رمز ارز کمک کنــد را از دیگر مبناهای 
پیشنهادهای وزارت ارتباطات عنوان کرد. 
معاون وزیــر ارتباطات تاکید کرد: 
موارد ذکر شده پیش فرض های 
ما هســتند که اگر وزارت نیرو 
بپذیرد فکر می کنیم مشکلی 
در زمینــه اســتخراج ارز 
دیجیتــال در کشــور 
وجود نداشته باشد.

معاون وزیر ارتباطات در گفت وگو با ایلنا:

اصلیتریناستراتژیمابهرسمیتشناختنارزدیجیتالاست


