وزﯾﺮ ارﺗﺒﺎﻃﺎت و ﻓﻨﺎوری اﻃﻼﻋﺎت:

ﺻﺪور ﭘﺮواﻧﻪ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﺑﺮای اﺳﺘﺨﺮاجﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ارزﻫﺎی ﻣﺠﺎزی

آذری ﺟﻬﺮﻣﯽ وزﯾﺮ ارﺗﺒﺎﻃﺎت اﻋﻼم ﮐﺮد ﮐﻪ ﺑﺨﺶ زﯾﺎدی از ﺷﺒﮑﻪ ﺑﺮق ﮐﺸﻮر در ﺳﺎﻋﺎت ﻏﯿﺮﭘﯿﮏ آزاد اﺳﺖ و اﺳﺘﺨﺮاج
ارز دﯾﺠﯿﺘﺎل ﺑﻪ ﻧﻮﻋﯽ ﺻﺎدرات ارز ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﺠﺎزی ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽﺷﻮد و ﺧﻮاﺳﺘﺎر ﺻﺪور ﭘﺮواﻧﻪ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﺑﺮای اﺳﺘﺨﺮاج
ارز دﯾﺠﯿﺘﺎل ﺷﺪ
ﻣﺤﻤﺪﺟﻮاد آذری ﺟﻬﺮﻣﯽ وزﯾﺮ ارﺗﺒﺎﻃﺎت و ﻓﻨﺎوری اﻃﻼﻋﺎت روز ﺟﻤﻌﻪ در ﮔﻔﺖوﮔﻮ ﺑﺎ اﯾﺮﻧﺎ اﻇﻬﺎر ﮐﺮد ﮐﻪ اﺳﺘﺨﺮاج
ﺑﯿﺖﮐﻮﯾﻦ اﻣﺮوزه ﭘﺪﯾﺪهای راﯾﺞ در دﻧﯿﺎﺳﺖ و ﺧﻮاﺳﺘﺎر ﺻﺪور ﭘﺮواﻧﻪ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﺑﺮای اﺳﺘﺨﺮاجﮐﻨﻨﺪﮔﺎن آن ﺷﺪ :وی اﻓﺰود:
»ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﻓﻌﺎﻻن اﯾﻦ ﺑﺨﺶ ﭘﺮواﻧﻪ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ داده ﺷﻮد و اﻣﺘﯿﺎزاﺗﯽ ﺑﺮای آﻧﻬﺎ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﻮد ﺗﺎ آﻧﻬﺎ ﺑﺘﻮاﻧﺪ
ﻓﻌﺎﻟﯿﺘﺸﺎن را ﺑﻪﺻﻮرت ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ اﻧﺠﺎم دﻫﻨﺪ«.
وی در اداﻣﻪ ﮔﻔﺖ :ﻗﺒﻞ از اﯾﻨﮑﻪ اﯾﺮان ﺑﺮای اﺳﺘﺨﺮاج ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ارز دﯾﺠﯿﺘﺎل ﺟﺬاب ﺑﺎﺷﺪ ﺑﺨﺶ زﯾﺎدی از اﺳﺘﺨﺮاج در
ﭼﯿﻦ ﺻﻮرت ﻣﯽﮔﺮﻓﺖ ﮐﻪ اﮐﻨﻮن ﺑﻪ ﺳﻤﺖ اﯾﺮان ﺗﻐﯿﯿﺮ ﭘﯿﺪا ﮐﺮده اﺳﺖ .ﺑﻪﺻﻮرت ﻣﺴﺘﻨﺪ ﻣﺪرﮐﯽ از ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﭼﯿﻨﯽﻫﺎ در
اﯾﺮان وﺟﻮد ﻧﺪارد اﻣﺎ ﻣﻦ ﻫﻢ ﺷﻔﺎﻫﯽ اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع را ﺷﻨﯿﺪم.
ﺑﻪ ﺑﺨﺶﻫﺎﯾﯽ از اﯾﻦ ﮔﻔﺖوﮔﻮ ﺗﻮﺟﻪ ﮐﻨﯿﺪ:
ﻣﻮﺿﻮع ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪ ﺳﯿﺎﺳﺖﮔﺬاری و ﺗﺪوﯾﻦ ﻣﻘﺮرات اﺳﺖ ،ﺗﺪوﯾﻦ ﻣﻘﺮرات در دوﻟﺖ در ﺣﺎل اﻧﺠﺎم اﺳﺖ و ﻗﺮار اﺳﺖ ﮐﻪ
ﻣﮑﺎنﻫﺎﯾﯽ را در ﮐﺸﻮر در ﻧﺰدﯾﮑﯽ ﻧﯿﺮوﮔﺎهﻫﺎ ﺑﺮای اﯾﻦ ﮐﺎر در ﻧﻈﺮ ﺑﮕﯿﺮم.در اﯾﻦ ﻣﺪت واردات اﯾﻦ ﻧﻮع ﺗﺠﻬﯿﺰات در
ﮔﻤﺮک ﻣﻤﻨﻮع ﺑﻮده وﻟﯽ اﮐﻨﻮن ﻣﯽداﻧﯿﻢ ﮐﻪ ﺣﺠﻢ زﯾﺎدی از اﯾﻦ دﺳﺘﮕﺎهﻫﺎ وارد ﮐﺸﻮر ﺷﺪه اﺳﺖ و ﺧﯿﻠﯽ از اﯾﻦ
ﺗﺠﻬﯿﺰات ﻫﻢ در ﻣﺮاﮐﺰ دوﻟﺘﯽ و ﻏﯿﺮدوﻟﺘﯽ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪه اﺳﺖ.
در ﺑﺮﺧﯽ ﻣﻮارد ﺑﺪون اﻃﻼع ﻣﺪﯾﺮان در ﻣﺮاﮐﺰ ﻣﺨﺎﺑﺮاﺗﯽ ﻫﻢ اﯾﻦ ﺗﺠﻬﯿﺰات ﻧﺼﺐ ﺷﺪه اﺳﺖ .ارزﯾﺎﺑﯽ وزارت ﻧﯿﺮو اﯾﻦ
اﺳﺖ ﮐﻪ  ۷۰۰ﻣﮕﺎوات ﺑﺮق ﮐﺸﻮر در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﺑﺮای اﺳﺘﺨﺮاج ارز دﯾﺠﯿﺘﺎل اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﺷﻮد .ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻫﺮ ﮐﯿﻠﻮوات
ﺳﺎﻋﺖ ﺑﺮق ﺻﻨﻌﺘﯽ در ﺑﺮﺧﯽ از ﮐﺸﻮرﻫﺎی اروﭘﺎﯾﯽ  ۲۰ﺳﻨﺖ اﺳﺖ ﻣﺘﻮﺳﻂ ﻗﯿﻤﺖ ﻣﻨﻄﻘﻪای ﻫﻢ ﻋﺪد ﺑﺎﻻﯾﯽ اﺳﺖ
ﻫﻢاﮐﻨﻮن ﻧﯿﺰ ﺑﺮق ﺻﺎدراﺗﯽ ﻣﺎ ﻫﻢ ﻫﺮ ﮐﯿﻠﻮوات ﺣﺪود  ۹ﺗﺎ  ۱۰ﺳﻨﺖ اﺳﺖ.

ﻣﻄﻠﺐ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدی

راﯾﮕﺎن داﻧﻠﻮد ﮐﻨﯿﺪ :ﮐﺘﺎب اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮑﯽ ﻫﻤﻪﭼﯿﺰ درﺑﺎره ﺑﯿﺖﮐﻮﯾﻦ
ﻫﺰﯾﻨﻪ ﺗﻤﺎمﺷﺪه ﺑﺮق ﻣﺼﺮﻓﯽ در اﯾﺮان ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﺑﺮﺧﻮرداری از ﻣﻨﺎﺑﻊ ﮔﺎزی ﮐﻪ ﺑﻪﺻﻮرت ﺗﻘﺮﯾﺒﺎ ً راﯾﮕﺎن در اﺧﺘﯿﺎر ﺗﻮﻟﯿﺪ
ﺑﺮق ﻗﺮار ﻣﯽﮔﯿﺮد ﺑﺎ ﺳﺎﯾﺮ ﮐﺸﻮرﻫﺎ ﻗﺎﺑﻞ ﻗﯿﺎس ﻧﯿﺴﺖ و ﻗﯿﻤﺘﯽ ﻫﻢ ﮐﻪ ﻋﺮﺿﻪ ﻣﯽﺷﻮد ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ ﻫﻤﺎن ﻫﺰﯾﻨﻪﻫﺎ
اﺳﺖ.اﻟﺒﺘﻪ ﺑﺎﯾﺪ درآﻣﺪ ﻣﺮدم را ﻫﻢ درﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺖ اﯾﻦ ﻓﺮﻣﻮل ﺑﺮای ﻣﺼﺮف ﻣﺮدم اﯾﺮان اﺳﺖ ﺗﺎ ﻣﺮدم اﯾﺮان ﻫﻢ ﺗﻮان
ﭘﺮداﺧﺖ آن را داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ اﻣﺎ ﺑﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﻧﺮخ ﺟﻬﺎﻧﯽ اﯾﻦ ﻋﺪد ﭘﺎﯾﯿﻦ اﺳﺖ و ﺷﺎﯾﺪ در ﺣﺪ ﻧﯿﻢ ﺳﻨﺖ ﺑﺎﺷﺪ.
اﮔﺮ ﻋﺪهای ﺑﺨﻮﻫﻨﺪ از اﯾﻦ ﺑﺮق ﺑﺪون ﺿﺎﺑﻄﻪ اﺳﺘﻔﺎده و ﺑﺎ ﻧﺮخ ﻣﺼﺮف ﺧﺎﻧﮕﯽ رﻣﺰارز اﺳﺘﺨﺮاج و ﭘﻮل ﮐﻼﻧﯽ را ﻫﻢ ﺑﻪ
ﺟﯿﺐ ﺑﺰﻧﻨﺪ ﻣﻄﻠﻮب ﻧﯿﺴﺖ اﻣﺎ اﯾﻦ واﻗﻌﯿﺖ را ﻫﻢ ﻧﺒﺎﯾﺪ ﻧﺎدﯾﺪه ﮔﺮﻓﺖ ﮐﻪ ﺑﺨﺶ زﯾﺎدی از ﺷﺒﮑﻪ ﺑﺮق ﮐﺸﻮر و ﻣﻨﺎﺑﻊ
ﺗﻮﻟﯿﺪی ﻣﺎ در ﺳﺎﻋﺎت ﻏﯿﺮ ﭘﯿﮏ آزاد اﺳﺖ و اﺳﺘﺨﺮاج ارز دﯾﺠﯿﺘﺎل ﺑﻪﻧﻮﻋﯽ ﺻﺎدرات ارز ﺑﻪﺻﻮرت ﻣﺠﺎزی ﻣﺤﺴﻮب
ﻣﯽﺷﻮد ﯾﻌﻨﯽ اﯾﻨﮑﻪ ﺑﺪون ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاری و راهاﻧﺪازی ﺷﺒﮑﻪ ﮐﻼن اﻧﺘﻘﺎل ﺑﺮق ،ﻣﯽﺗﻮان ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از اﺳﺘﺨﺮاج ارز
دﯾﺠﯿﺘﺎل اﯾﻦ ﺑﺮق را ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﺠﺎزی ﺻﺎدر ﮐﺮد.
ﻧﯿﺎز اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺰرﻋﻪﻫﺎی وﯾﮋهای در ﻧﺰدﯾﮑﯽ ﻧﯿﺮوﮔﺎهﻫﺎ ﺑﺮای اﯾﻦ ﮐﺎر در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﻮد .از ﻃﺮف دﯾﮕﺮ ﻧﺒﺎﯾﺪ ﻧﺮخ اراﺋﻪ
ﺑﺮق ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﺮاﮐﺰ ﺑﺎ ﻧﺮخ ﻣﺼﺮف ﻋﺎدی ﺑﺎﺷﺪ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﯾﻨﮑﻪ اﯾﻦ اﻓﺮاد دراﻣﺪ ﺑﺎﻻی ارزی دارﻧﺪ ﻧﺮخ ﺑﺮق ﺑﺎﯾﺪ ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ
ﺑﺎ درآﻣﺪ آﻧﻬﺎ ﺗﺼﻮﯾﺐ ﺷﻮد.
ﻣﺎﻫﻨﺎﻣﻪ ﺷﺒﮑﻪ ﻣﻄﺎﻟﺐ ﮔﺴﺘﺮده و ﺟﺬاﺑﯽ را ﺑﺮای آﺷﻨﺎﯾﯽ ﺑﺎ ﺑﯿﺖﮐﻮﯾﻦ و ارز ﻣﺠﺎزی ﻣﻨﺘﺸﺮ ﮐﺮده اﺳﺖ؛ از ﺟﻤﻠﻪ آنﻫﺎ
ﮐﺘﺎب اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮑﯽ ﻫﻤﻪ ﭼﯿﺰ درﺑﺎره ﺑﯿﺖﮐﻮﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ آﻧﺮا راﯾﮕﺎن داﻧﻠﻮد و ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ.

ﺗﺎرﯾﺦ اﻧﺘﺸﺎر:

 15ﺗﻴﺮ 1398

ﻧﺸﺎﻧﯽ ﻣﻨﺒﻊ:
https://www.shabakeh-mag.com/news/15694/%D8%B5%D8%AF%D9%88%D8%B1-%D9%BE%D8%
B1%D9%88%D8%A7%D9%86%D9%87-%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%DB%8C%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AE%D8%B1%D8%A7%D8%AC%E2%80%8C%DA%A9%D9%86%D
9%86%D8%AF%DA%AF%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%B1%D8%B2%D9%87%D8%A7%DB%8C%D9%85%D8%AC%D8%A7%D8%B2%DB%8C

