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در نشست انجمن بالکچین عنوان شد

وزیر ارتباطات و فناوری اطالعات :

ماینینگ زمینه ساز ایجاد اشتغال در کشور
سوسن صادقی
خبرنگار

vectorstock

بعــد از بــه رســمیت شــناختن صنعــت
ماینینــگ از ســوی هیــأت دولــت ،انجمن
بالکچیــن ایــران ضمــن ابراز خرســندی
از ایــن اقــدام دولت ،خواهــان رفع نواقص
این مصوبه شد تا زمینه اشتغالزایی هرچه
بیشــتر در این صنعت در کشــور مهیا شود،
ماینینگ 2مگابایتی بهتصریحاینانجمن
یعنی راهاندازی  1200دســتگاه که می تواند
برای 31نفر اشتغال ایجاد کند.
ëëدرخواســت اصالح مصوبــه ماینینگ
در دولت
نشســت خبری کارگــروه ماینینگ انجمن
بالکچیــن روز گذشــته (سهشــنبه 22
مردادماه) با موضوع مصوبه هیأت دولت
در خصوص صنعت اســتخراج رمــز ارزها
(ماینینگ)برگزارشد.سپهرمحمدیرئیس
هیأت مدیــره انجمن بالکچین ایــران در
ایننشستبابیاناینکهبالکچینفرصت
جدیدی را در کشور ایجاد کرده است ،گفت:
میتــوان از طریق صنعــت بالکچین (که
یــک شــاخه آن صنعت ماینینگ اســت)،
نقل و انتقال مالی را انجام داد و تا حدودی
به ســازمانهای کوچک و بزرگ در شرایط
تحریــم کمک کــرد .محمــدی با اشــاره به
اینکه انجمن بالکچین فعالیت خود را با
دریافت مجوز رسمی از وزارت کشور از سال
 96آغاز کرده اســت ،افــزود :این انجمن به
مصوبه دولــت انتقاداتــی را وارد میداند و
انتظــار دارد تا با کمک نظرات کارشناســی
فعاالن این انجمــن مصوبه را اصالح کند،
چرا که این مصوبه باعث میشود تا فعاالن
این حوزه کشور را ترک کرده و سرمایه خود
را به دیگر کشورها انتقال دهند.
وی یکــی از انتقــادات بــه مصوبــه را بحث
تعرفــه بــرق عنــوان کــرد و گفــت :از مهــر
ســال  96ایــن انجمــن نظرات کارشناســی
خــود را بــه گوش مســئوالن رســاند ولی در
مصوبــه نظــرات مشــورتی انجمــن بــرای
فعــاالن بخــش خصوصــی نادیــده گرفته

شــد و آیین نامه تدوین شده مهر پایانی بر
فعالیت ماینرهای بخش خصوصی است
از اینرو برای جلوگیری از فرار ســرمایهها و
ادامــه کار از دولت درخواســت تجدیدنظر
در مصوبــه را دارد ،در غیــر ایــن صــورت
مجبورهســتیم بــه دیــوان عدالــت اداری
شــکایت کرده و تقاضای تعلیق مصوبه را
ارائهدهیم.
رئیــس هیأت مدیــره انجمــن بالکچین
ایــران افــزود :از آنجایی که قیمــت برق در
کشورهایهمسایهمانندروسیه،گرجستان،
ترکمنســتان ،عراق و ...ارزانتر از کشورمان
اســت ماینرها بار خود را بســتهاند تا در این
کشورهاسرمایهگذاریکنند.
محمــدی با بیان اینکه مصوبــه اخیر «نه»
بزرگ بــه ادامه فعالیت بخش خصوصی
در صنعــت ماینینگ اســت ،گفــت :با این
مصوبــه ایــن بــازی دو ســر باخت اســت و
بــا فرار ســرمایهها هم بخــش خصوصی و
هــم دولت هــر دو باهم متضرر میشــوند
در صورتــی کــه این بازی بــا اصالح مصوبه
در بخشهــای تعرفه بــرق ،اســتانداردها،
مالیــات و ...میتوانــد بــه بــازی بــرد – برد
تبدیل شــود .محمدی با اشــاره به اینکه ما
مشوق مردم برای سرمایهگذاری در بخش
بیتکوین و استخراج رمز ارز نیستیم و تنها
از صنعتــی صحبت میکنیم کــه میتواند
بــرای کشــور ارزآوری داشــته باشــد ،افزود:
اســتخراج رمز ارز با تعرفــه رقابتی ،در نظر
گرفتن تعرفــه برق صنعتی یا ارائــه آن در
بورس از جمله خواســتههای فعاالن حوزه
ماینینگ اســت .فعاالن حوزه ماینینگ نه
میخواهنــد از پرداخــت مالیــات فرار کنند
و نــه بــرق مجانی میخواهنــد ،بلکه قصد
دارنــد دســتگاه قانونی وارد کشــور کنند و با
پرداخت عوارض گمرکــی بهصورت کامالً
شــفاف بــه فعالیــت خــود در کشــور ادامه
دهند.
ëëفرار سرمایه گذارها با شرایط ناپایدار
محمــد شــرفی رئیــس کارگــروه ماینینگ
انجمــن بالکچیــن نیــز در ایــن نشســت
ضمــن ابــراز خوشــحالی از رســمی شــدن

در شرایط تحریم
دست در جیب مردم نکردیم

 500مگابایت برق مصرفی ماینینگ

امیــر بیاتــی عضــو کارگــروه ماینینــگ
انجمن بالکچین گفت :واقعاً مصرف
بــــرش بــرق در ایــن صنعــت بــاال نیســت .کل
برقــی که برای صنعت ماینینگ در جهان مصرف میشــود
 11هزار مگابایت اســت و ســهم ماینینگ کشــور ما از آن تنها
 500مگابایت اســت .بیاتی افزود :اکنون در کشــور  15درصد
از برق کشــور هدر میرود بنابراین چرا نباید این برقی را که از
صنعــت ماینینــگ گفــت :مصوبــه دولت
دارای ابهامهــای زیــادی اســت از ایــنرو با
این روند ادامه کار فعاالن بخش خصوصی
ماینینگ دشــوار خواهد شد و این خود یک
فرصــت ســوزی و خودتحریمی محســوب
میشــود .وی افــزود :صنعت ماینینگ نیز
خــود تولیــد محســوب میشــود و در ســال
تولید ملی باید به این صنعت نوپا در کشور
نیز بیشــتر بها داده شــود بنابراین با اصالح
مصوبــه میتــوان ادامــه فعالیــت فعاالن
عرصه ماینینگ در کشور را مهیا کرد.
امیــد علــوی عضــو انجمــن بالکچیــن
نیــز گفت :مشــکل اصلــی فعــاالن عرصه
ماینینــگ در کشــور تعرفــه برق اســت .در
مصوبه تعرفه برق صادراتی تعیین شــده

بیت المالبرایتولیدآنهزینهمیشودبهصنعتماینینگ
اختصاص داد .مسئوالن باید بدانند صنعت ماینینگ کشور
تنها نیم درصد از کل برق تولیدی در کشور را مصرف میکند
بنابرایــن میتوانیم با ارائه برق بال اســتفاده و حتی در شــب
اجــازه دهیم با قیمــت منطقی این صنعت در کشــور به کار
خود ادامه دهد .وی در پایان گفت :برای ماینینگ 2مگابایتی
با راهاندازی 1200دستگاه برای 31نفر اشتغال ایجاد میشود .

و مهمتر اینکه ارائه برق به قیمت صادراتی
نیز بسیار گنگ است در صورتی که باید برق
بهصورت رقابتی به فعاالن این عرصه ارائه
شود.
علــوی افــزود :رقبــای ایــران در صنعــت
ماینینــگ در منطقــه روســیه ،گرجســتان،
ترکمنســتان ،قزاقســتان و ...هســتند کــه
مســئوالن مربوطــه بایــد نرخ قیمــت برق
مصرفی ماینینگ در این کشــورها را نیز در
نظر بگیرند .کشوری مانند روسیه ،برق را دو
سنت به ماینرهای خود میفروشد و تعرفه
واردات دســتگاههای آن بهصورت شــفاف
مشــخص شــده اســت و براحتــی فعــاالن
در حــال اســتخراج ارز دیجیتالــی هســتند.
جالب اینکه هنوز این کشورها قوانینی برای

دریافت مالیــات از ماینرهای خــود تدوین
نکردهاند .این فعال حوزه ماینینگ درباره
اینکــه گفته میشــود ماینینگ برای کشــور
ارزش افــزوده نــدارد ،گفــت :برقــی کــه در
این صنعت اســتفاده میشود تبدیل به ارز
دیجیتالی مانند بیت کوین شــده و ســپس
وارد شــبکه اقتصادی کشور میشود .فرد با
شــرایطی که کشــور ما دارد در این صنعت
ســرمایهگذاری میکند ،بیــش از  70درصد
از ســرمایه و ســود خــود را دوبــاره در داخل
همین کشور هزینه میکند .برای استخراج
ارز دیجیتالــی بایــد کابــل خرید .انشــعاب
ایجاد کرد .ســوله و برق مصرفــی خرید و...
از سوی دیگر ســرمایهگذار برق را تبدیل به
بیت کویــن و بیت کوین را تبدیل بــه دالر و

بعد ریال میکند تا در داخل کشور استفاده
کنــد و همه اینها ارزش افزوده این صنعت
محسوب میشــود .وی افزود :این صنعت
وقتــی بــرای ماینــر ســود در بــر دارد و برای
کشــور ارزش افــزوده به همراه مــیآورد که
قیمت برق مصرفی  120تومان باشــد ولی
بــا نبــود قیمــت رقابتی بــرق و خریــد برق
به قیمــت صادراتــی دیگر ســرمایهگذاری
در این صنعت در کشــور مقــرون به صرفه
نخواهــد بــود و ماینرها و ســرمایه گذارهای
این صنعت با ادامه این روند کشور را ترک
خواهنــد کرد.ایــن فعال حــوزه ماینینگ با
بیــان اینکــه ماینرهــای ایرانــی از وضعیت
موجود ناامید شــده و دســتگاههای خود را
از ابتدای تابستان خاموش کردهاند ،گفت:
اکنون ماینرها مهاجرت از کشور را به صالح
خود میدانند ،چرا که شــرایط پایــداری در
این صنعت در کشــور وجود ندارد .پول گاز،
بــرق ،مالیــات و ...هنوز مشــحص نیســت.
مســئوالن بداننــد ایــن تجــارت پرریســک
است چون عمر دستگاههای آن در بهترین
شرایط دو ســال است و سختیهای خاص
خود را دارد بنابراین اگر شــرایط نامســاعد
دیگری نیز به آن اضافه شود کسی در ایران
دراینصنعتسرمایهگذارینمیکند.
ëëماینینگ صنعت است یا نیست؟
«مســئوالن و دولتمردان چــه بخواهند و چه
نخواهند صنعت بالکچین و شــاخه آن که
صنعت ماینینگ است به کشــور وارد شده و
صنعت آی تی با صنعــت بالکچین جان
میگیرد و ادامه مییابد ».افشــین عاشوری
رئیس کارگروه رمزارز سازمان نصر نیز در این
نشســت با بیان مطلب فــوق گفت :مصوبه
هیأت دولــت دارای دســت اندازهای زیادی
اســت و مهمترین دستانداز آن هم تعرفه
برق است .دولت مشخص کند آیا ماینینگ
را بهعنــوان صنعت قبول دارد یــا ندارد؟ اگر
قبــول دارد چرا نبایــد تنها خــوراک آن را که
برق اســت مانند دیگر صنایع حســابکند.
نمیتوان صنعتی را در کشور پذیرفت و افراد
کشور در آنها فعال باشند اما مانند بیگانهها و
افراد خارجی با آن برخورد کرد.

وزیــر ارتباطــات و فنــاوری اطالعات با بیــان اینکه بــرای تأمین
هزینهها در شرایط تحریم دست در جیب مردم نکردیم ،گفت:
اخــبار
میخواهیم بروکراســی را متوقف کرده و اولویتهای توسعهای
را مــد نظــر قرار دهیم ،در دوره تحول دیجیتال ایجاد دفتــر و اداره و حضور فیزیکی و
افزایش کارمندان ضرورتی نــدارد .ب ه گزارش «ایران» ،محمدجواد آذری جهرمی با
هدف بررسی شبکه ارتباطی استان مرکزی و افتتاح پروژههای زیرساختی و ارتباطی،
روز گذشته به شهرستان ساوه سفر و در شورای اداری این شهرستان شرکت کرد.
وزیــر جــوان پس از شــنیدن گــزارش وضعیت ارتباطی شهرســتان ســاوه گفت :در
جمعبندی مطالب ارائه شــده شــرکت مخابرات باید در آینده نزدیک تلفن ثابت
شهرکهای حاشیهای شهرستان ساوه را برقرار کند و چهار تا پنج هزار منزل جدید
بخصــوص در محدوده مســکن مهر شهرســتان در بازه زمانــی نزدیک تلفنهای
ثابتشان وصل شود .وی افزود :مشکالت پوشش ارتباطی شهری در ساوه نیز باید
ظرف ســه ماه آینده توســط اپراتورها برطرف شــود .اپراتورها در مجموع دو سایت
جدید احداث خواهند کرد و همچنین افزایش ارتفاع دکلهای خود را برای از بین
بردن نقاط کور شهر افزایش میدهند .وزیر ارتباطات در ادامه با اشاره به درخواست
نماینــده مردم شهرســتانهای ســاوه و زرندیه برای احــداث دفتــر اداره ارتباطات
و فناوری اطالعات در شهرســتان ســاوه گفت :واقعیت این اســت مــا وزارتخانهای
هستیم که مجلس برای آن  ۴هزار و  ۲۰۰میلیارد تومان بودجه تصویب کرده است
که از این مبلغ در سال گذشته تنها  ۱۳۰۰میلیارد تومان تخصیص پیدا کرد که ۵۰۰
میلیارد تومان از آن نیز باید صرف امور جاری شود .با ۸۰۰میلیارد تومان باقی مانده
هم باید شبکه ملی اطالعات و برنامههای فضایی را پیش ببریم ،ارتباطات روستاها
و شهرها را توسعه دهیم و ...اینها تنها چالشهای اعتباری از سمت دولت است.

نیمی از افراد بی سواد کاربر تلفن همراه هستند

آخریــن وضعیت ســواد و مدرک تحصیلی کاربــران فناوری اطالعــات و ارتباطات
نشان میدهد که بیش از ٨درصد افراد بیسواد در کشور کاربر اینترنت هستند.
به گزارش «ایران» ،در طرح آمارگیری برخورداری خانوار ایرانی و استفاده افراد
از فناوری اطالعات و ارتباطات که توسط سازمان فناوری اطالعات ایران منتشر
شــده ،وضعیت ســواد ،مدرک تحصیلــی ،محل اســتفاده کاربــران از اینترنت
و میزان اســتفاده آنها منتشــر شــده اســت .براســاس این بررســیها که توسط
مرکز آمار منتشــر شــده از کل جمعیت  ۶ســاله و بیشتر کشــور ۶۱ ،درصد افراد
دارای تحصیــات ابتدایی ٨٣ ،درصد افراد دارای تحصیالت راهنمایی و دوره
اول متوســطه و  ٩۴درصــد افــراد دارای تحصیالت دوره دوم متوســطه و پیش
دانشگاهی ،کاربر موبایل هستند.
همچنیــن  ۹۹درصد افراد دارای تحصیالت دانشــگاهی ۸۰ ،درصد افــراد دارای
تحصیالت غیررسمی و ۵۸درصد افراد بیسواد از موبایل استفاده میکنند.
در همیــن حــال در زمینه ســواد و مدرک تحصیلی کاربران اینترنت ،آمار نشــان
میدهــد کــه  ۴١.۴درصد افــراد دارای تحصیــات ابتدایــی ۶۴.٧ ،درصد کاربران
اینترنتدارایتحصیالتراهنمایی ٨٨.۶،درصددارایتحصیالتدوممتوسطه
و پیش دانشگاهی۹۷ ،درصد افراد دارای تحصیالت دانشگاهی ۱۷ ،درصد دارای
تحصیالت غیررسمی و  ۸.۴درصد افراد بیسواد ،کاربر اینترنت هستند .در مورد
افراد بیســواد هرچند ضریب نفوذ اینترنت  ۸.۴درصد و رایانه  ۸.۱درصد اعالم
شــده بســیار پایین اســت اما در عوض بیش از نیمی از افراد بیسواد کاربر تلفن
همراههستند.

