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آیا منابع بیت کوین متام شدین است؟
ارزهـای دیجیتـال امـروزه بـه پـر بحثترینهـا در اقتصـاد تبدیـل شـده اند اما
سـوالی کـه پیـش مـی آید این اسـت آیا بیتکوینهـا تمام می شـوند و اینکه
قیمـت ایـن ارز دیجیتـال بـه کدام سـو حرکـت می کند؟
بیـت کویـن هـا از لحاظ بسـیاری شـبیه طال هسـتند به طور مثال ایـن ارزهای
دیجیتـال خـود بـه خـود سـاخته نمیشـوند و بایـد توسـط ماینرها اسـتخراج
شـوند و طلا هـم بـه طـور خـود بـه خـود تولیـد نمیشـود و بایـد از معـادن
اسـتخراج شود.
همانگونـه کـه منابـع محـدودی طلا در معـادن وجـود دارد  ۲۱میلیـون بیت
کویـن در دنیـا وجـود دارد کـه قابل اسـتخراج اسـت.
تـا زمانـی کـه سیسـتم بیت کوین تغییری نکند و دامنه اش گسـترده تر نشـود

بـا اسـتخراج  ۲۱میلیـون بیـت کویـن دیگـر بیت کوینی بـرای اسـتخراج باقی
نخواهد ماند.
تمام بیت کوین هایی که اسـتخراج می شـوند در بلوکچین شـمرده می شـوند
بلوکچین دفتر عمومی مشـترک اسـت که در آن تمام شـبکه های بیت کوین
بـه یکدیگـر متصـل اسـت.بلوکچین نیـز مانند بانک هـا که اطالعـات محرمانه
حسـاب کاربرانشـان را فاش نمی کنند میزان بیت کوین های اسـتخراج شـده
را اعلام نمـی کنند.آنچـه کـه واضح اسـت این اسـت کـه با تمام شـدن منابع
بیـت کویـن هـا و عـدم اسـتخراج آنها افرادی که دسـت به اسـتخراج این بیت
کویـن هـا زدند به شـدت تحـت تاثیر قرار مـی گیرند.
در این گروه معترضان قرار خواهند داشـت که خواسـتار اسـتخراج بیشـتر بیت

کویـن هـا خواهنـد بـود بـه این صورت کـه محدودیـت ماینرها برای اسـتخراج
بیـت کوین را از میـان بردارند.
ایـن گـروه معترضـان گروهی هسـتند که از هزینه انتقال بیت کوین ها کسـب
درآمـد مـی کننـد و بـر ایـن عقیده انـد که محدودیـت در تعداد بیـت کوین ها
تاثیـرات منفی بر این سیسـتم مـی گذارد.
هیـچ کـس بـه طـور دقیـق نمی توانـد دربـاره تغییر قیمـت بیـت کوین پیش
بینـی انجـام دهـد ولـی آنچـه معلـوم است رشـد قیمت بیـت کوین در سـال
هـای پیـش روسـت چرا کـه هرچقدر میـزان اسـتفاده از بیت کوین ها بیشـتر
شـود و ایـن ارز دیجیتـال در نقـاط مختلـف دنیـا پراکنـده شـود ارزشـش نیـز
افزایـش پیدا مـی کند.

بررسی توجیه اقتصادی استخراج رمز ارزها با توجه به تعرفه برق پیشنهادی

نیـز حـدود ایـن رقـم را تایید مـی کند.

برق  7سنیت اب استخراج بیت کوین چه یم کند؟

افزایش تعرفه ها اب سودآوری استخراج رمزارزها
چه خواهد کرد؟

باالگرفتـن تـب رمزارزهـا بهانـه ای بـود تـا هفتـه گذشـته اصـل ایـن ماجـرا کـه چه شـد به یکباره سـرو کله ایـن ارزها پیدا شـد ،داشـته باشـیم .در گزارش هفته گذشـته
محمد حقگو
دیدیـم کـه چگونـه بـرق ارزان ،دالر گـران و همینطـور تمایـل بـه اقتصـاد پنهـان ،توانسـت ایـران را تبدیـل بـه بهشـت تولیـد و اسـتخراج رمزارزهـا کنـد .به طـوری که حتی
روزنامهنگار
توجـه منابـع خارجـی ماننـد بلومبـرگ نیـز بـه ایـن پدیـده اقتصـاد ایـران جلب شـد و ایـن پایـگاه هـا از سـودآوری  8300دالر (در حـدود  108میلیـون تومان) اسـتخراج هر
واحـد بیـت کویـن در ایـران خبـر دادنـد .بـا توجـه بـه ایـن کـه در روزهـای اخیر ،جریـان خبـری در این حوزه شـدت گرفته اسـت ،امروز مـی خواهیم بـه این سـوال بپردازیم
کـه آیـا تولیـد و فـروش ایـن ارزهـا به صرفه هسـت یـا خیر؟
کار بیـت کویـن ،چقـدر دشـوارتر شـده اسـت ،).قیمـت بیـت
کویـن ،هزینـ ه بـرق و مـدت زمان اسـتخراج یک بیـت کوین در
بـازه زمانـی مشـخص اهمیت دارد ،به بررسـی میزان سـودآوری
اسـتخراج بیـت کویـن توسـط یکی از دسـتگاه هـای معمول آن
بـه نـام  S9در تهـران و بـه نقـل از وب سـایت «میهـن بلاک
چیـن» مـی پردازیم.
میـزان بـرق مصرفـی دسـتگاه  S9طبـق گـزارش وبسـایت
تخصصـی  cryptocpmpare.comمعـادل  ۱۳۶۵وات
معـادل  1/۳۶۵کیلـووات اسـت.بـرای محاسـبه میـزان بـرق مصرفـی یـک مـاه ایـن دسـتگاه از
فرمـول زیـر اسـتفاده میکنیـم:
میـزان بـرق مصرفـی دسـتگاه = انـرژی مصرفـی دسـتگاه * ۲۴
(سـاعات شـبانه روز) * ( ۳۰روزهـای مـاه)
عـددی کـه در بـاال محاسـبه میشـود میـزان بـرق مصرفـی
دسـتگاه بـه واحـد ( KW/Hکیلـو وات سـاعت) بـرای یـک ماه
را نشـان خواهـد داد .در مثـال مـا ،بـا ضـرب ایـن اعـداد بـه رقم
 ۹۸۲/8بـرای دسـتگاه مـد نظـر مـا مـی رسـد.
از سـوی دیگر جدول تعرفه های برق خانگی در سـال  ،98برای
مشـترکان پـر مصـرف (کـه مصرف کننـده مثال ما جـزو آن قرار
مـی گیـرد) و برای شـهری ماننـد تهران ،به صورت زیر اسـت:

خرید و فروش رمزارزها در داخل کشور ممنوع شد

قبـل از هـر چیـز بهتر اسـت آخرین تحوالت معاملات رمز ارزها
را مـرور کنیـم .در هفتـه ای که گذشـت ،بانک مرکزی سـرانجام
نسـبت بـه فعالیـت در حـوزه رمزارزهـا موضـع گیری کـرد .این
بانـک بـا بیـان ایـن کـه انتشـار رمـز ارز با پشـتوانه ریـال ،طال و
فلـزات گرانبهـا و انواع ارز در انحصار بانک مرکزی اسـت ،رسـماً
اعلام کـرد کـه تشـکیل و فعالیت اشـخاص بـرای ایجـاد و اداره
شـبکه پولـی و پرداخـت مبتنـی بـر فنـاوری زنجیـره بلـوک ،از
نظـر ایـن بانک ،غیرمجاز محسـوب میشـود .اطالعیـه این بانک
مـی افزایـد :بانـک مرکـزی حـق پیگـرد قانونـی اشـخاصی که با
نادیـده گرفتـن مقـررات ،بـه ایجاد و اداره شـبکه اقدام یا نسـبت
بـه آن تبلیـغ میکننـد را بـرای خود محفـوظ میداند .همچنین
در ادامـه بانـک مرکـزی اسـتخراج رمـز ارزهـا را موضوعی خواند
که در کمیسـیون اقتصادی دولت در حال بررسـی اسـت و پس
از اتخـاذ تصمیمـات الزم ،ضوابـط آن مطابق بـا مقررات و مصوبه
فـوق ابلاغ میشـود .ایـن موضع بانـک مرکزی به این معناسـت
کـه از ایـن پس اسـتخراج کننـدگان بیت کوین ،تنهـا می توانند
آن را در خـارج از کشـور بفروشـند و البتـه طبـق اظهارات بعدی
رئیـس کل بانـک مرکـزی ،مـی بایسـت ارز حاصـل از آن را بـه
داخل کشـور برگردانند.

زمزمه برق  7سنیت برای استخراج رمزارزها

خبـر دیگـر در حـوزه رمزارزهـا مربـوط بـه تعرفه بـرق آن هایی
اسـت کـه بـا عملیـات ماینینـگ (معدنـکاوی -اسـتخراج) مـی
خواهنـد رمـز ارز یـا بـه عنوان مثـال بیت کوین اسـتخراج کنند.
در ایـن رابطـه رئیـس سـندیکای صنعت بـرق از احتمـال تعرفه
بـرق هفت سـنتی (حـدود  900تومـان) برای اسـتخراج ارزهای

دیجیتـال خبـر داده اسـت .ایـن بـدان معنی اسـت کـه احتمال
افزایـش مهـم تریـن مولفـه تولید ایـن ارزها به میـزان چند برابر
وجود دارد.

آیا دولت به دنبال غیر اقتصادی کردن استخراج
رمزارزهاست؟

شـاید بـا دیـدن مـوارد فـوق ،بـه ایـن نتیجـه ضمنی برسـیم که
دولـت مخالـف اسـتخراج رمزارزهـا و یـا مقابلـه با آن هاسـت .با
ایـن حـال برخـی شـواهد دیگـر حاکـی از این اسـت کـه به رغم
زمزمـه هـای بـرق گـران تـر ،پالـس هـای مثبتـی درون دولـت
بـرای فعـاالن این عرصه وجـود دارد .در این بـاره آذری جهرمی،
چنـدی پیـش در گفـت و گو بـا خبرگزاری ایرنا ،بـا تاکید بر این
کـه بـا توجـه بـه درآمد بـاالی ارزی فعـاالن عرصه رمـز ارز ،نرخ
بـرق بایـد متناسـب بـا درآمـد آنهـا تصویب شـود ،گفته اسـت:
بایـد بـه فعـاالن ایـن بخـش پروانـه فعالیـت قانونی داده شـود و
امتیازاتـی بـرای آنهـا در نظر گرفته شـود تا بتوانند فعالیتشـان
را بـه صـورت قانونی انجـام دهند.

معمای سودآوری استخراج رمزارزها؛ یک حساب
و کتاب رسانگشیت!

موضـوع مهـم کنونـی با توجه بـه احتمال افزایش نـرخ برق برای
اسـتخراج کننـدگان بیـت کویـن (به عنـوان نماینـده رمزارزها)،
بـه صرفـه بـودن یـا نبـودن اسـتخراج آن هاسـت .در ایـن جـا با
یادآوری این نکته که در محاسـبه قیمت تمام شـدهی اسـتخراج
یـک بیـت کوین متغیرهایی چون قیمت دسـتگاه ،نوع دسـتگاه،
«سـختی شـبکه» (کـه نشـان مـی دهـد مثلا اسـتخراج بیـت
کویـن نسـبت بـه هفته گذشـته یا مثلا روزهای ابتدایی شـروع

قیمت دستگاه ها ی
معمولاستخراج
بیت کوین در
حدود  9تا 26
میلیون تومان است
دستگاه هایی که
البته به صورت
قاچاق وارد شده
و بعضا دست دوم
بوده و ضمانت نامه
سازنده هم ندارند

سپرده های بانکی و ملک
گزینه های نخست پس انداز ایرانیان

هسم بورس و ارز و طال از پس اندازهای مردم

 24/8درصـد پاسـخگویان اعلام کـرده انـد در بانک 14/9 ،درصد در زمین و مسـکن،
 1/5درصـد در بـورس پـس انـداز مـی کننـد 9/9 .درصـد مـردم اعلام کردنـد طال و
سـکه و  1/2درصـد ارز و دالر خریـداری مـی کنند 10/6 .درصد پاسـخگویان ترجیح
مـی دهنـد پـس انـداز خـود را صـرف اشـتغال زایـی و کارآفرینی کننـد ۳۴.۳ .درصد
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بـا توجـه بـه ایـن جـدول ،مـی تـوان محاسـبه کـرد کـه هزینـه
اولیـه بـرق مشـترک فـوق ،رقمـی در حـدود  290هـزار تومان را
نشـان دهـد .امـا چون بـه این مشـترک یک جریمـه  23درصدی
بـر کل هزینـه بـرق نیـز تعلـق مـی گیـرد ،لـذا بایـد گفـت قبض
بـرق ایـن مشـترک رقمـی در حـدود  356هـزار تومـان را نشـان
خواهـد داد .تبدیـل ایـن قیمـت بـه دالر (با نرخ  12هـزار و 880
تومـان) ،حـدود  28دالر مـی شـود.اطالعات میهـن بلاک چیـن
نشـان مـی دهـد کـه در حـدود تاریـخ  17تیـر مـاه امسـال ،ایـن
دسـتگاه (بـا سـختی شـبکه کنونـی و قیمت بیت کویـن ۱۱۸۰۰
دالر) در یـک مـاه قابلیت اسـتخراج  ۱۶۴دالر بیت کوین داشـته
اسـت .لـذا مـی تـوان گفت سـود ایـن دسـتگاه حـدود  136دالر
در مـاه حـدود یـک میلیـون و  751هزار تومان خواهـد بود .گفت
و گـوی خراسـان بـا یکـی از فعاالن اسـتخراج رمزارزها در مشـهد

نتایجنظرسنجیایسپانشانداد:

ابتـدای امسـال ایسـپا از نحـوه رفتـار پس انـداز جامعـه ایرانی یک نظر سـنجی انجام
داد که نتایج جالب توجهی داشـت .در بخشـی از نظرسـنجی ملی مرکز افکارسـنجی
دانشـجویان ایـران (ایسـپا) کـه در روزهـای  ۳۱اردیبهشـت و یـک خرداد مـاه  ۹۸به
صـورت تلفنـی بـا جامعـه آمـاری شـهروندان کل کشـور(اعم از شـهر و روسـتا) انجام
شـد ،از پاسـخگویان پرسـیده شـده اسـت« :هـر خانـواده ای ممکـن اسـت در زندگی
بتوانـد پـس انـداز کنـد .شـما ترجیـح مـی دهید پـس انداز خـود را چگونـه مدیریت
کنید؟»

متوسط انرژی مصرفی ماهانه
(کیلووات ساعت)

قیمت پایه (ریال)

پاسـخگویان اعلام کرده انـد پس انـدازی ندارند.
براسـاس نتایـج ایـن نظرسـنجی ،بیـش از یک سـوم جامعـه ایرانی هیچ پـس اندازی
ندارنـد .بـه ایـن ترتیـب ایـن بخـش در شـوک هـای اقتصـادی ،بیمـاری یا حـوادث،
بسـیار آسـیب پذیر هسـتند.
بـا نگاهـی بـه ادبیـات موضـوع سـه مورد :فقـر ،نبود سـواد مالـی و نبود ابزار مناسـب
پـس انـداز مـی توانـد علـت ایـن پدیده نبـود پس انداز باشـد.
 2/1درصـد پـس انـداز از طریـق ارز و دالر انجـام شـده اسـت .ایـن رقـم نشـان مـی
دهـد اینکـه ذخیـره هـای ارزی مـردم موجب نوسـان نرخ ارز شـده بسـیار از واقعیت
دور اسـت .فرامـوش نمـی کنیـم که در بحران ارزی شـهریور گذشـته بسـیاری مقصر
افزایـش قیمـت را هجـوم مـردم بـرای خریـد ارز عنوان کـرده بودند.
بـازار سـرمایه در ایـران بـا سـهم  1/5درصـد سـهم بسـیار پایینـی از پس انـداز مردم
دارد و بـه نظـر میرسـد ظرفیـت رشـد باالیـی تـا رسـیدن بـه دیگر کشـورها دارد.
ملک و سپرده های بانکی همچنان ابزارهای اصلی پس انداز در کشور هستند.

آمـار و ارقـام فـوق در شـرایط کنونـی کـه هنـوز تعرفـه بـرق برای
اسـتخراج رمزارزهـا افزایـش نیافتـه و نیـز بـا در نظـر گرفتن دیگر
فـروض گفتـه شـده ،محاسـبه شـده اسـت .اگـر طبـق احتماالت
موجـود ،تعرفـه بـرق بـرای ایـن مشـترکان خانگی به هفت سـنت
(حـدود  900تومـان) افزایـش یابـد ،بـا توجه به مصـرف برق 982
کیلـووات سـاعت برق دسـتگاه یادشـده ،می توان گفـت که هزینه
بـرق مشـترک مـورد نظـر به  883هـزار تومـان معـادل تقریباً 69
دالر افزایـش خواهـد یافـت .در ایـن حالت نیز می توان سـودی در
حـدود  95دالر معـادل یـک میلیـون و  220هـزار تومـان را بـرای
اسـتخراج کننـده در هـر ماه در نظـر گرفت.
البتـه ایـن رقـم بـدون در نظـر گرفتـن دیگـر هزینه هـای جانبی
نظیـر هزینه اولیه دسـتگاه ،نگهداری و تعمیـر ،اجاره محل ،عوامل
انسـانی درگیـر و  ...خواهـد بـود .همچنیـن ایـن موضوع بـدون در
نظـر گرفتـن این نکته اسـت که وزارت نیرو به شـدت روی مصرف
بـی رویـه مشـترکان بـرق حسـاس شـده و مشـترکانی را کـه بـی
حـد وحسـاب از بـرق اسـتفاده مـی کننـد یـا از برق خانگـی برای
اسـتخراج رمـز ارزهـا اسـتفاده مـی کنند ،قطـع می کند.

قیمت دستگاه های استخراج بیت کوین

گـزارش منابـع خبـری از جملـه خبرآنالیـن حاکـی از ایـن اسـت
کـه قیمـت عمده دسـتگاه های معمول اسـتخراج بیـت کوین هم
اینـک در ایـران بیـن  9تا  26میلیون تومان اسـت .البته باید توجه
داشـت که این دسـتگاه ها عمدتاً بصورت قاچاق و از کشـور چین
وارد مـی شـوند .اظهـارات د .یکـی از فعـاالن این عرصه در مشـهد
حاکـی از ایـن اسـت کـه قاچاقچیان تاکنـون با سـود  25درصدی
ایـن دسـتگاه هـا را وارد کرده اند .دسـتگاه هایی کـه به این ترتیب
ضمانـت نامـه اصلی سـازنده را به همراه نداشـته ،بعضاً دسـت دوم
بـوده و همچنیـن بـرای تعمیرات احتمالی آن ،اسـتخراج کنندگان
بایـد دسـت به دامان واسـطه ها شـوند.

بیت کوین ها را چطور یم شود فروخت؟

سـوال بعـدی در خصـوص اسـتخراج رمزارزها این اسـت که بیت
کویـن هـای اسـتخراجی را چطـور مـی شـود فروخت؟ تـا همین
چنـد وقـت پیـش کـه بانـک مرکزی بـه صراحت خریـد و فروش
بیـت کویـن را ممنـوع نکـرده بـود ،برخـی سـایت هـا اقـدام بـه
خریـد و فـروش بیـت کویـن مـی کردنـد و شـاید االن هـم بـه
صـورت زیرپوسـتی ایـن کار را انجـام دهنـد .بـا ایـن حـال ،زیـن
پـس و بـا ممنوعیـت هـای ایجاد شـده معلـوم نیسـت فرجام این
سـایت هـا و صرافـی های آنالین چه خواهد شـد .امـا برای خرید
و فـروش خـارج از کشـور ،هـم اینـک راه هایـی بـرای تبدیـل به
دالر کـردن بیـت کویـن ها بـه خصوص در ابعاد کوچـک و انتقال
آن هـا بـه کشـور با اسـتفاده از شـبکه هـای پرداخت بیـن المللی
وجـود دارد و برخـی فعـاالن بیـت کویـن از ایـن منظر بـه امکان
دورزدن تحریـم هـا توسـط ایـن رمزارزها اشـاره می کننـد .با این
حـال ،بـرای معاملات کالن تر بیـت کوین در عرصـه بین المللی
احتمـاالً محدودیـت ها بیشـتر خواهد شـد.

سخن آخر

بـا توجـه بـه مطالـب فوق و بـا توجه به ممنوعیت خریـد و فروش
بیـت کویـن در داخـل کشـور ،بایـد گفـت کـه اوالً ورود بـه عرصه
سـفته بـازی ایـن ارز ،قطعـاً بـا ممانعت هـای قانونی داخلـی و نیز
ریسـک هایـی نظیـر کالهبـرداری صرافـی هـای بـی نام و نشـان
مواجـه خواهـد شـد .ثانیـاً ورود بـه عرصـه اسـتخراج بـرای مـردم
عـادی ،مسـتلزم مطالعـات فنـی کافی و نیـز راه های فـروش بیت
کویـن هـای اسـتخراج شـده در خـارج از کشـور اسـت .از سـوی
دیگـر ،هنـوز همچنان سیاسـتگذار داخلی به نتیجـه قطعی در باره
نـرخ بـرق ماینینـگ هـا و نیز حـدود و ثغور فعالیت آن ها نرسـیده
اسـت .در این شـرایط ،به نظر می رسـد بهترین کار برای آن هایی
کـه تـازه قصـد ورود بـه ایـن عرصه را دارند ،صبر اسـت تـا این که
فضای ماینینگ در کشـور شـفاف تر شـود.

