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مصرفبرقبرایتولیدرمزارزها
نیازمندسیاستگذاریقاطع
تولید ،استخراج  ،توزیع و معامله رمزارزها از
پدیده های جدیدی است که هنوز در کشورمان
درهمه سطوح اقتصاد جانیفتاده است و باید با
نگاهی به دیگر کشورها برای اتخاذ روش های
درست متناسب با شرایط بومی مان به تصمیم و
عملکرد مناسب دست یابیم.
هنوز موضوع نحوه استفاده از برق برای تولید
رمــزارزهــا با پیچ و خم بسیاری مواجه اســت و
عده ای می توانند با سوء استفاده از برقی که
درایران به قیمت یارانه ای فروخته می شود ،از
این کسب و کار ،سودهای کالن به جیب بزنند
درحــالــی که دربــرخــی کشورهای پیشرفته با
اتخاذ تدابیری جلوی سوء استفاده ها گرفته شده
است ،مثال آن طوری که مجله اقتصادی فوربز
می نویسد ،مقامات محلی در برخی ایالتهای
آمریکا و همچنین مقامات چینی به محدود کردن
دسترسیاستخراجکنندگانبیتکوینبهشبکه
برق اقدام کردهاند.درکشور نروژ نیز از ابتدای
سال  ۲۰۱۹تخفیف های مالیاتی مربوط به
صنعت ماینینگ حذف شده است.
براساساعالمبلومبرگشرکتبرقهایدروکبک
استان کبک کانادا نیز اعالم کرده است تا زمانی
که نتواند راهکاری پایدار برای تامین تقاضای
فوقالعاده زیاد برق صنعت ماینینگ پیداکند؛
قسمت فروش برق به این صنعت را به  ۱۵سنت
برای هر کیلو وات ساعت افزایش خواهد داد.
این درحالی است که بخش خبری وب سایت
بیت کوین اعالم کرده است که تعداد زیادی از
ماینرهای دست دوم از کشورهایی همچون چین
به ایــران گسیل شده اند تا از برق ارزان قیمت
یارانهای در این کشور نفت خیز برخوردار شوند!!
اعطای برق یارانهای به استخراج کنندگان بیت
کوین صرف ًا به معنای دادن رانت به صاحبان این
صنعتوریختنسرمایهملیدرجیبعدهایبسیار
قلیلخواهدبودواینادعاکهصنعتماینینگبرای
کشورقابلیتارزآوریداردنیزنیازبهبررسیوتامل
دارد زیرا کنترل ماینرداران به منظور الزام آن ها
به بازگرداندن بیت کوین استخراج شده به بازار
داخلیباتوجهبهماهیتنظارتناپذیریاپذیربودن
رمزارزهاجایتاملونظارتفراوانودقیقیدارد.
درچنینشرایطیبایدبرایاستفادهماینرداراناز
برقوقیمتبرقیکهدراختیارآنانقرارمیگیردبه
یک سیاست گذاری و روش قاطع همراه با وحدت
رویهدرکشوردستیافتتاشاهدهرجومرجوسوء
استفادهعدهایفرصتطلبنباشیم.

خبر

کامپیوتر 206داخلیسازیشد
مهر -ســردار تــقـیزاده جانشین وزیــر دفــاع و
پشتیبانی نیروهای مسلح گفت :شبکه گسترده
همکاران صنایع دفــاع در نقاط دور و نزدیک
کشور شکل گرفته و با  ۹۳دانشگاه بیش از
 ۲۰۰۰پــروژه تحقیقاتی داریــم و  ۸۰۰عضو
هیئت علمی و  ۴۰۰۰نخبه را درگــیــر کار
کــرد هایــم؛  ۴۷۷میلیارد تومان کار در مراکز
علمی صورت دادهایــم و سرریز این فناوری ها
در ساخت زیرمجموعههایی را که فرانسو یها
تحریم کــردنــد بــه دوش گرفتیم و کامپیوتر
خودروی  ۲۰۶را داخلی کردیم.
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بازداشتشدهبود.

با بازداشت چند مدیر دولتی و خصوصی و  2نماینده مجلس

برخوردبامفاسداقتصادیسرعتگرفت

در ح ــال ــی کـــه مــــدت زیـــــادی از
دستگیری رئیس سازمان خصوصی
ســازی و مدیرعامل ایــران خــودرو
نمی گـــذرد ،در روزهــــای پایانی
هفته گذشته نیز شاهد برخورد با
متخلفان و دستگیری چندین نفر در
سهپروندهاقتصادیبودیم.سرانجام
خبر دستگیری دو تن از نمایندگان
مجلس برای اخالل در بازار خودرو
در ارتــبــاط بــا پــرونــده ای دربـــاره
فروش محصوالت سایپا تایید شد،
مدیرعامل شرکت قند نقش جهان
هم به اتهام توزیع شکر خارج از شبکه
از این محل دستگیر شد .همزمان 9
نفر از مدیران و کارکنان شرکت غله
گنبدکاووس نیز دستگیر شدند.
▪بازداشت 2نمایندهدرتهران

فــریــدون احــمــدی و محمد عزیزی
نمایندگان زنجان و ابهر به دلیل
اخــال در بـــازار خـــودرو بــازداشــت
شدند .به گزارش تسنیم ،سخنگوی
قوه قضاییه در این باره گفت :این دو

نماینده در ارتباط با پروندهای درباره
فروش محصوالت سایپا که از مدت
ها قبل در دادگستری و دادســرای
تهران تشکیل شده بــود ،بازداشت
شدند .اسماعیلی افــزود :آن ها در
فرایند دادسرا مکرر احضار شدند و
تحقیقاتالزمبهعملآمد.سخنگوی
قوهقضاییهگفت:قرارتامینصادرشد
که این نمایندگان نتوانستند وثیقه
تعیین شده را بسپارند و بازداشت
شدند و هروقت وثایق مدنظر را ارائه
کنند تا زمان رسیدگی دادگاه ،آزاد

خواهند شد.جزئیات زیادی درباره
اقداماتواتهاماتدونمایندهمجلس
منتشر نشده اســت .فقط یک منبع
آگــاه در گفت وگو با تابناک مدعی
شد ه است ،یکی از این دو نماینده،
واسطه خرید چند هــزار خــودرو از
یکی از خودروسازهای کشور توسط
یک فرد خاص بوده و به احتمال زیاد
این پرونده مربوط به همین موضوع
تشکیل شده است .همچنین محمد
عزیزی ،نماینده ابهر پیش از این به
دلیل دخالت در بازار پوشک یک بار

پروندهخودروسازانازبزرگتاکوچکرویمیزتعزیرات
معرفی 6خودروساز به تعزیرات به دلیل تخلف در قیمت گذاری

رئیس سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولید
کنندگان از معرفی شش خودروساز به سازمان
تعزیرات خبر داد .به گزارش صدا و سیما ،عباس
تابش اظهار کرد :این شش خودروساز که ایران
خودرو،سایپاوکرمانموتورنیزدرمیانآنهادیده
میشود به دلیل تخلف در قیمت خودروها به این
سازمان معرفی شده اند .وی گفت :یکی از این
شرکتها نیز برای کارت طالیی الحاقیهای اضافه
کرده بود که بر این اساس هزینه کارت طالیی هم
افزایش مییافت که کل مصوبه شرکت مربوط
در این باره باطل شد و دیگر الحاقیهای به کارت
طالیی اضافه نخواهد شد.رئیس سازمان حمایت
از مصرف کنندگان و تولید کنندگان همچنین در

ﺻﻔﺤﻪ ﺁﺭﺍﯾﯽ

بخشدیگریازاظهاراتش ،بااشارهبهدرپیشبودن
بازگشاییمدارسنیزافزود:گشتهایتعزیراتدر
اینبارهرصدخواهندکردواجازهافزایشقیمتدر
مدارسغیرانتفاعیرانخواهیمداد.تابشهمچنین
گفت :سقف قیمت نوشت افزار نیز طی این هفته
تعیینمیشودکهاینهمبراساسقیمتتمامشده
آنکاالخواهدبود.رئیسسازمانحمایتازمصرف
کنندگانوتولیدکنندگانباتوجهبهدرپیشبودن
ماهمحرمونیازهیئتهایمذهبیبهتامینبرخی
کاالها از جمله مرغ گفت :شرکت پشتیبانی امور
دامموظفبهتامیناینگونهنیازهاستوالبتهجهاد
کشاورزینیزباافزایشجوجهریزیاقداماتالزمرا
دراینزمینهانجامدادهاست.

ﻭﺍﺣﺪ ﺻﻔﺤﻪ ﺁﺭﺍﯾﯽ ﺭﻭﺯﻧﺎﻣﻪ ﺧﺮﺍﺳﺎﻥ
ﺳﻔﺎﺭﺵ ﻣﯽ ﭘﺬﯾﺮﺩ
۰ ۵ ۱ ۳ ۷۰ ۰ ۹ ۳ ۹ ۰
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▪یکیازعواملافزایشقیمتشکر
دستگیرشد

به گزارش خبرگزاری صداوسیما،
درباره پرونده قند نقش جهان ،رئیس
کلدادگستریاستاناصفهانضمن
اعــام خبر دستگیری مدیرعامل
کارخانه قند نقش جهان اصفهان و
دو نفر از همدستانش توضیح داد:
در تحقیقات اولیه مشخص شد این
افــراد در چند مــاه ابتدایی امسال
بیش از چهار هزار و 700تن شکر را با
قیمتهرکیلوگرمهزارو 600تومان
بیش از قیمت مصوب با سندسازی و
بهره گیری از دالالن عرضه کرده و
در مجموع بیش از  76میلیارد ریال
به جیب زده اند .عالیترین مقام قوه
قضاییهدراستاناصفهانیکیازعلل
و عوامل افزایش قیمت شکر و بحران
را در بازار در چند ماه اخیر اقداماتی از
این دست دانست و گفت :در بازرسی
بهعملآمدهحدودهزارتنشکرآماده
توزیع خارج از شبکه هم از انبار این
متهمان کشف و جمع آوری شده
است .گفتنی است شرکت قند نقش
جهان یک شرکت فرابورسی است
کــه سهامدار اصلی آن شــهــرداری
اصفهان است.

▪فروش ماسه و فضوالت به دولت
باتبانی

هــمــزمــان از شــمــال شـــرق کشور
هــم خــبــر مــی رس ــد کــه مــدیــر غله
گنبدکاووس و تعدادی از کارکنان
سیلوی این شهرستان به تعداد ۹
نفر دستگیر شده اند .بنا به اعالم
روابط عمومی دادگستری گلستان
به ایرنا ،هادی هاشمیان رئیس کل
دادگستریگلستان روزپنجشنبهدر
بازدیدسرزدهازسیلویگنبدکاووس
گفت :این افراد نخالهها و فضوالت
حیوانی را با گندم ترکیب و سپس
روانــه سیلوی دولتی می کردند و
از این راه میلیاردها تومان به جیب
زده بودند .رئیس کل دادگستری
گلستان اظهار کــرد :این فساد در
یک مــاه گذشته و به صــورت شبکه
ای انجام شده و تاکنون  ۲۰۰تن
از گندمهای آلــوده در  ۱۴کامیون
شناسایی و ۹نفر دستگیر شدند.
ایــن اف ــراد بعد از ترکیب گندم بی
کیفیت با فضوالت و ماسه در یک
مــرغــداری ،آن را به شرکت دولتی
غله می فروختند و منابع حاصل بین
متخلفان و مسئوالن شرکت غله
(مدیر و بازرس و کارمندان) تقسیم
می شد .مالک مرغداری مربوط نیز
دستگیرشدهاست.

میزانسوختگیریباکارتجایگاهنصفشد
از دیــروز ،اول شهریورماه ،لیتراژ (میزان)
سوختگیری با کــارت آزاد جایگاه عرضه
سوخت در هر بار ،از  ۶۰به  ۳۰لیتر کاهش
یافته است .به گزارش ایرنا ،روابط عمومی
شرکت ملی پخش فراوردههای نفتی ایران
ضمن اعــام این خبر ،از مــردم خواست که
بــرای سهولت در سوختگیری از کــارت
سوخت شخصی خود استفاده کنند .این
محدودیت صرفا مربوط به کــارت سوخت
جایگاه دار است و میزان(لیتراژ) در هر بار
سوختگیریباکارتسوختشخصی همان
 ۶۰لیتر است .این شرکت تاکید کرده است
که همچنان امکان استفاده از کارت سوخت
جایگاه داران وجود دارد.گفتنی است از 22

مردادماه استفاده از کارت سوخت شخصی
الزامی شد اما همزمان اعالم شد تا کسب
اطمینان از دریافت کارت سوخت شخصی
توسط همه مالکان خودرو ،استفاده از کارت
جایگاه داران هم ممکن خواهد بود .طبق
اطالعیه قبلی ،سقف  60لیتری در هر بار
سوخت گیری وضــع بــود که البته افــرادی
که سوخت بیشتری نیاز دارنــد می توانند
مجدد از جایگاه دیگری اقدام کنند .کاهش
سقف سوخت گیری با هدف ترغیب مردم به
استفاده از کارت سوخت شخصی انجام شده
است و چنان چه پیشتر اعالم شد این روند
(ایجادمحدودیتدراستفادهازکارتسوخت
جایگاه دار) ادامه خواهد داشت.

شاخص

کاهش تورم نقطه به نقطه با
شیب تند
طبق آخرین گزارش مرکز آمار ،تورم کل (12
ماهه) اقتصاد کشور در پایان مرداد امسال با
رشد  1.8درصدی به  42.2درصد رسید،
اما تورم نقطه به نقطه که در اردیبهشت ماه
رکورد  52.1درصدی را ثبت کرده بود ،در
مردادماه هم به روند نزولی خود ادامه داد و
به سطح  41.6درصد رسید .تورم نقطه به
نقطه در تیرماه نیز  48درصد بوده است .افت
بیش از شش درصدی تورم نقطه به نقطه در
مردادماه در حالی است که طی خرداد و تیر
این شاخص حدود 1.5درصد افت کرده بود.

بازارخبر

تداوم روند کاهشی قیمت سکه
و ارز
ایرنا -طی هفته گذشته ،قیمت سکه ،یک درصد
افت کرد .دالر در کانال  ۱۱هزار و  ۶۰۰تومانی
تثبیت شد و بورس  1.8درصد رشد کرد .بازار
خــودرو نیز ثبات در قیمت برخی محصوالت و
کاهش یک میلیو نتومانی برخی دیگر را در
آخرین هفته مردادماه ،از سر گذراند  .

کاهش  5درصدی سهم اوپک
از بازار جهانی نفت
فارس -در حالی که در سال  2012سهم اوپک
از بازار جهانی نفت حدود  35درصد بود اما طی
ماهها و سال های اخیر این سهم حدود پنج درصد
افت کرده است.

