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گزیده

تا پایان بهار
واکسن ایرانی
بهصورت انبوه
تولیدمیشود
سعیدنمکی،وزیربهداشت گفته
است که ایران در آینده نزدیک
یکی از سازندگان اصلی وا کسن
در منطقه خواهد بود و تا پایان
بهار وا کسن ایرانی بهصورت
انبوه تولید میشود .وی تأ کید
کرده،تستهایوا کسن کرونادر
مرحلهنخستموفقيتآمیزبوده
وبهزودیدر فاز دوموسومروی
گروههایبیشتریتستخواهد
شد.نمکیدربارهوارداتوا کسن
از کشورهای دیگر گفته است:
وا کسن را از مطمئنترین منابع
وارد میکنیم و ا گر تشخیص
دهیم وا کسن کشوری بیخطر
است اقدام میکنیم.
وزیربهداشتدرموردصحبتهای
اخیرمقاممعظمرهبریمبنیبر
ممنوعیت خرید وا کسنهای
کرونای ساخت آمریکا و بریتانیا
عنوان کرده،چطورممکناست
کشوری که به دلیل تحریمها
مظلوم واقعشده ،رهبرش باور
کند آمریکایی که برای بیمار ما
اجازهوارداتو گردشپولبرای
دارونمیداد،برایافرادسالمما
وا کسن کرونا هدیه کند؟
سعیدنمکیبااشارهبهپیوستن
ایران به کوا کس هم گفته که در
این مورد قرار بود قسط اول که
۵۲میلیوندالراسترابفرستیم
که یک ماه و نیم برای چرخش
این حساب معطل ماندیم تا
این پول جابهجا شود ،حاال
کدام عقل سلیمی باور میکند
کسی که برای بیمار ما از پول
خود ما اجازه حملونقل دارو
نداده ،حاال برای افراد سالم ما
وا کسن هدیه کند؟ این باعقل
جور درنمیآید.

تصمیمگیری
برایبازگشایی
مدارس در مناطق
آبی برعهده ستاد
مقابله با کروناست
مدیرکل دفتر سالمت و امور
تندرستیوزارتآموزشوپرورش
گفتهبازگشاییمدارسدرمناطق
آبیمنوطبهاعالمستادملی
مقابله با کروناست.
محمد محسن بیگی گفته،
پیشنهادشده مدارسی که
تعداددانشآموزانثبتنامی
آنها کمتر از  ۵۰نفر است در
مناطقآبیبهصورتحضوری
م گیریدر
برگزارشود کهتصمی 
این مورد برعهده ستاد ملی
مقابله با کروناست.

شماره9957

بررسی دالیل خاموشیهای اخیر در تهران و برخی شهرهای کشور؛

ردپایزراعتغیرمجازبیتکویندرمصرفبرق
گروه اجتماعی -زهره سادات موسوی
همینروزهایقبلازاسرافنوشتیموازاینکهدر
مصرفانرژیهمرکوردزدهایموحاال کار بهخاموشی
برق کشیده.درآنمطلب،میانسهممردمومسئوالن
تفکیک قائل شدیم و البته از این هم سخن گفتیم
که امسال مدارس و دانشگاه ها تعطیل بوده اند و
ادارات نیز با نیمی از ظرفیت خود فعالیت کرده اند
و در معمای قطعی برق فقط نمی توان مردم را در
جایگاه متهم نشاند ،با این حال برخی منابع خبری
مدعیشدهاند«یکیاز کلیدهای کمبودنا گهانی گاز
حتی برای تولید برق مورد نیاز معابر عمومی پایتخت
را میتوان در افزایش نا گهانی ارزش بیت کوین
یافت».اینادعارانمیتوانپذیرفتاما کارشناسان
معتقدند ،کارگاه هایی به شکل غیرمجاز نسبت به
زراعت بیت کوین اقدام کرده اند که برق بسیاری
مصرف می کنند و اخیرا وزارت نیرو اعالم کرده300 ،
مگاواتاز این کارگاههایغیرقانونی کشفشدهاند.
وجوداین کارگاههایغیرمجازنگران کنندهاست،به
ی گویند«،تولیدهر بیت کوینمعادل
ایندلیل کهم 
ی کندیا
مصرفساالنه24خانهدرتهرانبرقمصرفم 
معادلمصرفبرقیکخانهدرتهرانبهمدت24سال»
ت کوینشبکهایاز کامپیوترهاودستگاههایی
(«)1بی 
است که در سرتاسر دنیا وجود دارد و اصطالحا به نام
ماینر یا استخراج کننده شناخته میشوند و تأیید
ت کوین جدید بر عهده ماینرها
ترا کنشها و ایجاد بی 
ت کویناست.ماینرها
ج کنندگانبی 
یاهماناستخرا 
ت کوین را پایدار نگه داشتهاند و
هستند که شبکه بی 
دستگاههایآنهابرای کار کردن،برقزیادیمصرف
ی کنند،اماچهدلیلیداردماینرهامبالغزیادیبرای
م 
ت کوین و برق هزینه
خرید دستگاههای استخراج بی 
کنند؟پاسخدریک کلمهخالصهمیشود :کسبدرآمد.
ت کوینیکصنعتچندمیلیارددالری
استخراجبی 
ت کوین در سالهای
در دنیاست .با رشد قیمت بی 
اخیر ،افراد زیادی برای استخراج ارز هجوم آوردهاند.
درایراننیزبهدلیلقیمتپایینبرق،هزینهاستخراج
ت کوین کمترازبرخی کشورهایدنیاست.بههمین
بی 
ت کوین
خاطر در مدتی محدود ،مزار ع استخراج بی 
زیادی با برق کشاورزی ،برق صنعتی و… راهاندازی
شده است)2( ».
مشکل کجاست؟
ج کنندگان
سال قبل قرار بود تعرفهای برای استخرا 
بیت کوینوضعشودتانهفقطاز هزینهتولیدآنبلکه
ازفشاربرشبکههایبرقنیز کاستهشوداماظاهرااین
اقدام عملی نشد ،البته طی روزهای قبل مسئولین
تأ کیدشان بر این بود که مصرف باالی گاز ،سوخت
ی که
نیروگاههارابامشکلمواجه کردهاستوازآنجای 
نیروگاههانمیتوانندبدونسوختبماننداز مازوت
استفادهمیشودوبرای کمترسوزاندنمازوت،باید
شاهدخاموشیهای گستردهبود«.عیسی کالنتری»
نیزبهشکلعلنیاعالم کرد«،برخینیروگاههامشکل
سوخت دارند بنابراین مجبورند برای تولید برق از
مازوت استفاده کنند در غیر اینصورت مجبوریم
قطعی برق را تحمل کنیم ».این سخن یعنی بین
بد و بدتر باید یکی را انتخاب کرد! اما در شرایطی که
به خاطر ویروس کرونا مدارس و دانشگاهها تعطیل
هستند و ساعت کاری ادارات و بانکها کاهش
یافته ،وزیر نفت مصرف کنونی گاز کشور را روزانه
ی کند که از
بیش از  ۸۲۵میلیون مترمکعب عنوان م 
این میزان  ۵۵۶میلیون مترمکعب مصرف خانگی،
عمومی و صنایع کوچک است .وی علت افزایش
بیش از  60میلیون مترمکعبی مصرف گاز به نسبت
سال گذشتهراباز گذاشتنپنجرههایمنازلتوسط
مردم با این تصور که کرونا خارج میشود میداند.
درنتیجه وزیر نفت معتقد است مشکل از جانب
مردم آب میخورد .در همین حال ،برخی مصرف
باالی برق ماینرها را علت باال رفتن مصرف برق این
روزهای کشور میدانند .بر همین اساس سخنگوی
ن که،مرا کزغیرقانونی
صنعتبرق کشور بااشارهبهای 
استخراج رمز ارز ،سبب تخریب شبکه برق و مصرف
بیشازاندازه هستند افزوده :افرادی که این مرا کز
غیرقانونی را معرفی کنند تا  ۲۰میلیون تومان جایزه

دریافت خواهند کرد.
مصطفی رجبی مشهدی تأ کید کرده ،باال رفتن نرخ
بیت کوین که یکزمان هشت هزار دالر بود و ا کنون
به بیش از  ۳۰هزار دالر رسیده سبب افزایش تعداد
استخراج کنندگان شده است .ارزانی نرخ برق در
کشورمان نیز عامل دیگری در افزایش عالقهمندان
به استخراج رمز ارزها عنوان شده است .موضوعی
که پرویز غیاثالدین ،دبیر سندیکای تولیدکنندگان
ی گوید « :مشکالت ،ناشی
برق آن را تکذیب کرده و م 
از کاهش تولید برق نیروگاههاست و ربطی به مصرف
ماینرها ندارد.
ماینرهایمجاز،مجوزاستفادهدرحدود۳۰۰مگاوات
برق دارند و با ماینرهای غیرمجاز هم برخورد قانونی
ن کهحجممصرفماینرهای
ی گیرد.ضمنای 
صورتم 
غیرمجاز هم آنقدر نیست که سبب قطعی برق شود
ی کنند)و
(غیرمجازهاحدا کثر۲۰۰مگاواتبرقمصرفم 
اینطورهمنیست کهمصرفماینرهایکشبهافزایش
یابد.نمیتوان کمبودبرقرابهمصرفماینرهامرتبط
دانست .ضمن این که حتی ماینرهایی که مجوز
استفاده از  ۳۰۰مگاوات برق را هم دریافت کردهاند،
لزوما این میزان مصرف برق ندارند».
مسئوالن شفافسازی کنند
به هر ترتیب برای تحلیل این مسئله و سهم هریک
از عوامل در مصرف برق با «محمد درویش» ،کنشگر
محیطزیست گفتوگو کردیم .او وجود کارگاههای
غیرمجاز زراعت بیت کوین را نکتهای میداند که
باید در خصوص آن شفافسازی صورت بگیرد:
«کارگاههایی که زراعت بیت کوین می کنند ،برق
ی کنند.اخیراوزارتنیرواعالم
بسیار زیادیمصرفم 
کرد که توانستهاند  300مگاوات از این کارگاههای
غیرقانونی کشف کنند ،اما چگونه است که اینها
همچنان میتوانند به فعالیت خود ادامه بدهند؟
امسال ظاهرا استخراج بیت کوینها بیشتر شده و
میخواهند تحریمها را دور بزنند یا خود دولت به
دنبال تولید اینهاست تا بتواند وابستگیاش را به
چ کدام
دالر کم کند اما این مسائل شایعه است و هی 
شفاف نیست».
ایران؛ تنها کشور دنیا که روزهای ناپا کش
افزایش یافته است!
درویش مشکالت امسال را ناشی از ضعف مدیریت
شبکه انتقال ندانسته و معتقد است شبکه انتقال
ما همیشه و در همه سالها  30درصد پرتی داشته
ن که مسائلی که امسال با
است .وی با اشاره به ای 
آن مواجهایم شکبرانگیز است ،عنوان می کند:
«طبق گزارشی کهشهرداریتهرانارائه کرده،امسال
ی که سال
فقط  25روز هوای پا ک داشتیم درصورت 
گذشته که کرونا نیز نبوده و ترددها بسیار بیشتر
بوده است 27 ،روز هوای پا ک داشتیم و سال قبلتر
 30روز هوای پا ک داشتیم! تعداد روزهای ناسالم

امسال  25درصد بیشتر از سال پیش شده است.
خب مردم سؤال می کنند شما که اینهمه برای
اعمال زوج و فرد خودروها و تعطیلی مدارس فشار
میآوردیدتاآلودگیهوا کنترلبشودچراا کنون کنترل
نمیشود؟ مشکل کجاست؟ اینها قضایایی است

جوابیه آموزشو پرورش
گزارشیباعنوان«عدالتآموزشیحلقهمفقودهدرنظامبودجهریزی»
مورخ1399/9/25درآنرسانهمنتشرشده؛مقتضیاستبراساسماده
23قانونمطبوعاتوبهمنظور رفعابهاموروشنشدنافکار عمومی،
دستور فرمایید این پاسخ در اسر ع وقت در آن روزنامه منتشر شود:
تدوین لوایح بودجه سنواتی بهعنوان یک برنامه مالی ساالنه دولت
است که برآورد مصارف آن متناظر با درآمد پیشبینیشده و با اتکا به
میزان منابع مالی قابلدسترس تعیین میشود .در راستای اجرای
سیاستهای کلی «ایجاد تحول در نظام آموزشوپرورش کشور»،
ابالغی مورخ 1392/2/5مقام معظم رهبری (مدظلهالعالی) و جزء
( )1بند (الف) ماده ( )63قانون برنامه ششم توسعه مبنی بر اجرای
سند تحول بنیادین آموزشوپرورش ،با محوریت سند مذکور و شش
زیرنظام آن در ابعاد راهبری و مدیریت ،پژوهش و ارزشیابی ،برنامه
درسیملی،تربیتمعلموتأمینمنابعانسانی،تأمینفضا،تجهیزات
وفناوری،تأمینوتخصیصمنابعمالی؛سازمانبرنامهوبودجه کشور
با نگاه ویژه به آموزشوپرورش ،همواره تمام سعی خود را برای تأمین
اعتبار موردنیاز در زمینه افزایش دسترسی و ارتقای کیفیت آموزش
عمومی و ارتقای معیشت فرهنگیان به کار بسته است و در فرآیند
تدوین الیحه بودجه سال  1400کل کشور ،با توجه به شرایط موجود
و محدودیت منابع مالی دولت ،تالش شده است سقف اعتبارات
حوزه آموزشوپرورش به گونهای تدوین شود تا وقفهای در اجرای
فعالیتهای آموزشی و پرورشی ایجاد نگردد .برهمین اساس ،برخی
از مهمترین اقدامات انجامشده در حوزه آموزشوپرورش عمومی به
شرح زیر میباشد:
افزایشاعتباراتوزارتآموزشوپرورششاملوزارتخانه،دستگاههاو
ردیفهای تابعه و مستقل آن از  588485میلیارد ریال اعتبار مصوب
سال  1399با رشد  63.4درصد به بیش از  961352میلیارد ریال در
الیحه بودجه سال  1400کل کشور شامل:
 افزایش ردیف هزینهای «ادارات کل آموزشوپرورش استانها» با
سهمیحدود93درصداز کلاعتباراتهزینهایوزارتآموزشوپرورش
و دستگاهها و ردیفهای تابعه؛ با رشدی بالغبر  68درصد از حدود
 529هزار میلیارد ریال سال  1399به  890هزار میلیارد ریال برای سال

 .1400این در حالی است که همهساله با استفاده از ظرفیتهای
قانونی ،ابالغ و تخصیص اعتبار بیش از  100درصد ردیف هزینهای
مربوط به ادارات کل آموز شوپرورش استا نها (غالبا تا سقف
ی گردد.
 110درصد) ،اقدام م 
الزمبهذکراستاعتبار مربوطبهاینردیفصرفامربوطبهتأمیناعتبار
حقوق و مزایا و سایر هزینههای پرسنلی (معلمان و سایر کارکنان) و
برخی اقالم و هزینههای اداری مناطق وادارات کل بوده و هزینههای
مترتب بر فعالیتهای حمایتی و کیفیتبخشی در قالب ردیفهای
هزینهای ذیل وزارت آموزشوپرورش پیشبینیشده است .ازاینرو
سرانه برنامههای آموزشی ذیل ردیف هزینههای مذکور ،بهتنهایی
ن کننده کل سرانه آموزشی دورههای تحصیلی مختلف نیست.
بیا 
در جهت ارتقای معیشت فرهنگیان و بهطور خاص معلمان ،اجرای
نظام رتبهبندی حرفهای معلمان برای مشموالن طرح طبقهبندی
معلمان شامل آموزگاران،دبیران،هنرآموزان،مربیان امور تربیتی،
مشاوران،مراقبانسالمت،مدیرانومعاونانمدارسومجتمعهای
آموزشی و تربیتی در سه مرحله طی سالهای  1394-99اقدام شده
و حقوق معلمان از  25میلیون ریال در شهریورماه  1394به حدود
 61میلیون ریال در سال  1399افزایشیافته است.
اعتبار موردنیاز استمرار رتبهبندی معلمان موضوعجزء ( )2بند (الف)
ماده ( )63قانون برنامه ششم توسعه ،در سقف اعتبارات ادارات کل
آموزشوپرورش و همچنین سقف اعتبارات موضوعبند (و) تبصره ()2
الیحه بودجه سال  1400پیشبینیشده است.
افزایش اعتبار ردیفهای هزینهای با ماهیت توسعه عدالت آموزشی،
حمایتی و کیفیتبخشی ذیل وزارت آموز شوپرورش با رشد
 62درصدی از  31409میلیارد ریال به حدود  50884میلیارد ریال.
الزم به ذکر است بیش از  46هزار میلیارد ریال آن مربوط به اجرای
فعالیتهای آموزشی و پرورشی در سطوح استانی است که براساس
ضرایب محرومیت هر استان ،در سقف تخصیص و در طول سال به
ی گردد.
استانها ابالغ م 
پیشبینیبالغبر360میلیاردریالدرذیلبرنامههایاجراییباماهیت
آموزشیمرتبطبادورههایتحصیلیمختلفدرسقفاعتباراتوزارت

که امسال واقعا شکبرانگیز است .ما  263کشور در
جهان داریم که امسال  262کشور روزهای پا کشان
بیشتر شده و روزهای ناسالمشان کمتر شده است.
فقط یک کشور در دنیا وجود دارد که تعداد روزهای
ناپا کدر آنافزایشپیدا کردهاست.چگونهمیشود
که ایران در تمام دنیا استثنا میشود؟!»
او در وا کنش به این گفته مسئوالن که مصرف گاز
خانگی افزایش یافته و ناچار به سوزاندن مازوت
برای تأمین سوخت نیروگاهها هستیم به «رسالت»
می گوید« :امسال بهواسطه پاندمی کرونا تقریبا
 4هزار مدرسه شهر تهران تعطیل هستند و
سیستم گرمایش آنها کامال از مدار خار ج است
و تقریبا  95درصد کالسهای  30دانشگاه بزرگ
ایران که همگی در تهران هستند ،تعطیل است و
لذا سیستم گرمایشی آنها کار نمی کند و بیش از
70درصدهتلها،مسافرخانهها،رستورانهاوتمامی
سالنهای همایش ،مساجد و تاالرهای عروسی
تعطیل هستند ،چگونه ممکن است باز هم بگوییم
با کمبود گاز روبهرو بوده و مجبور هستیم از مازوت
استفاده کنیم؟ اینها سؤالهای جدی است که
مسئوالن باید پاسخ بدهند».
علت قطعا مردم نیستند
«سیدپوریااصلمهاجری» ،کارشناسبرقهممیزان
مصرف ما در این حوزه را حتی نسبت به سالهای
ی گوید « :امسال
قبل کمتر دانسته و به «رسالت» م 
بسیاری از مرا کز همچون دانشگاهها و مدارس که در
سالهای گذشته باز بودهاند ،بسته هستند و حال
ممکن است سیستم گرمایشیشان روشن باشد اما
سیستم برقیشان حتما خاموش است .مردم نیز
با توجه به تبلیغاتی که صورت گرفته کمتر مصرف
ی کنند .ممکن است یکسری اتفاقات سیاسی یا
م 
هر چیز دیگری علت این موضوع باشد اما قطعا علت
این خاموشیها مردم نیستند چرا که ما هنوز وارد آن
سرمای آنچنان شدید نشدیم که بخواهد مصرف
برقو گازماننسبتبهقبلبیشترشود.ممکناست
در چندماهآیندههواآنقدر سردبشود کهماتابهحال
این سرما را تجربه نکرده باشیم اما شرایط فعلی به
ی کند و
لحاظ سرما با سالهای قبل فرق زیادی نم 
مردم نیز مصرفشان کم شده است».
 15تا  16آمپر ،میزان مصرف برق دستگاههای
ماینر
«اصل مهاجری» مصرف برق دستگاههای ماینر که
ج کننده رمز ارزها یا ارزهای دیجیتال ازجمله
استخرا 
بیت کوینواتریومهستندرابین15تا16آمپردانسته
و معتقد است :هرچند مصرف ماینرها باالست اما
نه آنقدر زیاد که خاموشیهای اخیر را بتوان به آن
مرتبط دانست .از طرفی تقریبا  2الی  3ماه است که
ت کوین بسیار باال رفته است و افراد دوباره
قیمت بی 
ترغیب شدهاند دستگاههایشان را راهاندازی کنند:

« من فکر می کنم شاید علت خاموشیها نه حتی
عدم مدیریت شبکه انتقال و نبود زیرساختهای
الزم بلکه مسائل دیگری ازجمله صادرات برق به
کشورهای دیگر باشد که درنهایت مقصر را رمز ارزها
ی کنند».
و یا مصرف بیرویه مردم معرفی م 

محمد درویش :وجود کارگاههای غیرمجاز
زراعت بیت کوین نکتهای است که باید
درخصوص آن شفافسازی صورت بگیرد.
کارگاههایی کهزراعتبیت کوینمیکنند،برق
ی کنند.اخیراوزارتنیرو
بسیار زیادیمصرفم 
اعالم کرد که توانستهاند  300مگاوات از این
کارگاههای غیرقانونی کشف کنند ،اما چگونه
است که اینها همچنان میتوانند به فعالیت
خود ادامه بدهند؟
سید پوریا اصل مهاجری :مصرف برق
دستگا ههای ماینر که استخرا ج کننده رمز
ت کوین و
ارزها یا ارزهای دیجیتال ازجمله بی 
اتریوم هستند بین  15تا  16آمپر است و از طرفی
استخراج رمز ارزها غیرقانونی نیست بلکه
تعرفه برقی که برخی از اینها از آن استفاده
ی کنند ممکن است غیرقانونی باشد
م 

اهمیتبال کچینهادر حوزهتکنولوژیارتباطات
و اینترنت
او همچنین در خصوص اهمیت و ضرورت بال کچینها
( بال کهای زنجیروار) که بستری برای ثبت اطالعات و
گزارشارزهایدیجیتالهستندوالبته کاربردهایبسیار
زیاد فراتر از رمز ارز دارند ،توضیح میدهد «:بال ک چین
اتفاق بسیار خوبی بود که در حوزه تکنولوژی ارتباطات
واینترنتبهوجودآمد.بال کچین،اینترنتنسلجدید
است .مثالی ساده میزنم تا مطلب روشن شود .فرض
کنیدشماا کنونمیخواهیدبا گوشیموبایلخودمطلبی
را در گوگل سرچ کنید .خب اولین اتفاقی که میافتد این
است که شما به سرور گوگل که محدود به چند کشور
دنیا ازجمله کانادا ،استرالیا ،آمریکا و غیره است متصل
ی گیرید .حال یا
میشوید و از سرور آنها اطالعات را م 
ی کنید یا هر چیز
ی کنید یا دانلود م 
در گوشی مشاهده م 
دیگر .چنانچه هکری بخواهد این سرور را هک کند ب ه
راحتی امکانپذیر است ،اما در بال کچین این اطالعات
بهصورتزنجیروار در حالچرخشاستوشمادیگریک
سرور مستقل در یک جای دنیا ندارید .فرض کنید شما
میخواهید اطالعاتی را از گوگل بگیرید اما این اطالعات
ن کهثابتباشدبین 20گوشیپیرامونشمادر
بهجایای 
حال چرخش است و شما هر زمان بخواهید اطالعات را
بگیرید به یکی از این گوشیها وصل میشوید .حال ا گر

آموزشوپرورش،بهمنظورتقویتوتوسعهسازوکارهایاجراییآموزش
به شیوه مجازی و غیرحضوری.
برای ردیف کمک به تأمین سرانه دانشآموزی در الیحه بودجه سال
 1400مبلغ  11281میلیارد ریال در نظر گرفتهشده است که نسبت به
اعتبارمصوبسال1399حدود30درصدرشدداردونسبتبهاعتبارات
سال  1398بیش از  3.2برابر شده است.
الزمبهذکراستاعتبار مذکور در طولسالتحصیلیصرفهزینههای
مربوط به تعمیرات جزئی ،تأمین لوازمالتحریر و سرویس تجهیزات
اداری ،تهیه اقالم بهداشتی و ...مدارس میشود.
ردیف«طرحجامعحمایتوارتقایپوششتحصیلیمناطقمحروم»
با  198درصد رشد از مبلغ  5560میلیارد ریال در سال  1399به مبلغ
 16560میلیارد ریال در الیحه بودجه سال  1400افزایشیافته است.
بهعبارتدیگر اعتبارات این ردیف که برای تأمین غذای دانشآموزان
شبانهروزیوایابوذهابدانشآموزانمناطقمحروماست،حدود
 3برابر شده است.
رشد  25درصدی اعتبارات خرید خدمات آموزشی بهمنظور پوشش
هرچهبیشترجمعیتالزمالتعلیمدراقصینقاط کشوراز7521میلیارد
ریال به بالغبر  94011میلیارد ریال.
تقویت اعتبار پوشش تحصیلی تعداد حدود  87هزار نفر الزمالتعلیم
بازمانده از تحصیل دورههای ابتدایی و اول متوسطه در تعداد ()8
استانمحروم کرمان،هرمزگان،آذربایجانغربی،خوزستان،سیستان
وبلوچستان،ایالم،خراسانشمالیولرستانبارشدیبالغبر55درصد
از حدود  390میلیارد ریال به رقم  606میلیارد ریال.
افزایش یارانه کاغذ کتب درسی با رشد  20درصدی از  1000میلیارد ریال
سال جاری به  1200میلیارد ریال در سال آتی باهدف کاهش قیمت
تمامشده تهیه و توزیع کتب درسی.
تأمین کتبدرسیدانشآموزانمناطقمحروموبهطور خاصاستان
سیستان و بلوچستان بهصورت رایگان و نیمبها با تأمین اعتبار بالغبر
 283میلیارد ریال در سال آتی که رشد بیش از  30درصدی نسبت به
سال جاری دارد.
تأمین مبلغ  5000میلیارد ریال برای شیر مدارس در جداول مصارف
هدفمندی یارانهها در تبصره  14الیحه بودجه سال 1400کل کشور.
افزایش سهم وزارت آموزشوپرورش از محل عوارض گاز موضوعبند

هکری بخواهد این سیستم را هک کند باید بهصورت
همزمان  10تا  15گوشی را که ممکن است در هر جای
دنیا باشند و معلوم هم نیست کجا هستند ،هک کند
و درصد موفقیت این کار بسیار پایین است .درنتیجه
امنیت اطالعات به این شکل باال میرود.
نقش ماینرها یا همان استخراجکنندهها نقش همین
گوشیهایی است که اشاره کردم .یعنی اینها به شبکه
متصل میشوند و این تأییدیهها را انجام میدهند.
بهعنوانمثال شما میخواهید اطالعاتی را بگیرید10 ،
ماینردر کلدنیابه گوشیشمااجازهمیدهندوعملیات
ی کنند و ازآنجا که
یا بهاصطالح ترانزیشین شما را تأیید م 
این 10ماینردر سراسردنیاپخشاستومعلومنیستدر
کداممنطقهاز دنیاقرار دارندهک کردنآنهادر آنواحد
بسیار سخت خواهد بود .به ماینرها درازای این تأییدیه
دادنها و یا رد کردنها یکسری پاداش تعلق میگیرد
که این پاداش با توجه به بال کچینی که در آن فعالیت
میکنند تعریف میشود .بهعنوانمثال چنانچه بال ک
ی گیرد ارز
چین بیت کوین باشد ،ارزی که به آن تعلق م 
بیت کوین است .ا گر اتریوم باشد ارزی که به آن تعلق
ی گیرد ارز اتریوم است».
م 
قانونی درزمینه استخراج رمز ارزها نداریم
این کارشناس برق تأ کید میکند« ،یکی از دالیلی که
استخراج رمز ارزها در کشور ما رونق دارد ،هزینه پایین
برق است .وی آزاد بودن فروش دستگاههای ماینر و در
مقابل نبود قانون و تعرفه مشخص برای استخراج رمز
ارزها را مشکلی میداند که باید هر چه زودتر برای آن
فکری شود«:هنوز قانون و تعرفهای تعیین نشده است
که بگوید باید با این درصد تعرفه برق ،استخراج رمز ارز
صورت بگیرد .در حال حاضر ما جزء  5کشور اول دنیا در
استخراج رمز ارزها هستیم و دلیل آن نیز برق ارزان است
وگرنه در بسیاری از کشورها این موضوع اساسا صرفه
اقتصادی ندارد».
استخراج رمز ارزها در شرایط فعلی یک ضرورت
است
او احتساب نرخ برق صادراتی برای ماینرها را پا ک کردن
ن کهاینموضوعچندان
صورتمسئلهمیداندوبابیانای 
در پایین آمدن مصرف برق مؤثر نیست عنوان میدارد:
« هزینه برق صادراتی هزینه بسیار زیادی است چرا که
هر مقداری که شما مصرف دارید بر اساس دالر محاسبه
میشود .قطعا برای کسی که دستگاه ماینر دارد این
صرفه اقتصادی ندارد و قطع بهیقین ا گر بخواهد با برق
ی کند و ترجیح
صادراتی کار کند دستگاه خود را جمع م 
ی کنددر جای
میدهدهزینهایرا کهصرفخریدماینرم 
دیگری سرمای ه گذاری کند.
ایناصالراهحلنیستیعنیشماعمالداریدصورتمسئله
ی کنید و ماینرها را از کشور حذف میکنید .از
را پا ک م 
طرفی چه شما این تعرفه را در نظر بگیرید و چه نگیرید

«ب» ماده  65قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات
مالیدولت(،)2از 20به40درصددر راستایتسریعدر استانداردسازی
سیستمهای گرمایشی مدارس دربند «ه» تبصره ( )1الیحه بودجه
.1400
منظور نمودن مبلغ  1000میلیارد ریال اعتبار برای ارتقای شاخص
فضاهای آموزشی در استانهای کرمان ،هرمزگان ،آذربایجان غربی
و خوزستان در ردیف متفرقهای با همین عنوان در جدول شماره ()9
الیحه به شماره طبقهبندی ()550000-86
تأمین اعتبار مبلغ  1500میلیارد ریال اعتبار برای نوسازی و بازسازی
مدارس در ردیف متفرقه 530000-48از محل حساب ذخیره ارزی.
منظور نمودن مبلغ  1800میلیارد ریال برای طرح ایجاد فضاهای
آموزشی در استان سیستان و بلوچستان در الیحه ( 1400نسبت به
مصوب سال  1399حدود  20درصد رشد داشته است).
توجه ویژه به موضوع آموزش مجازی بامنظور نمودن مبلغ
 7000میلیارد ریال برای کمک به خرید تجهیزات آموزش مجازی در
مناطق محروم (مبلغ  3000میلیارد ریال در پیوست ( )1و  4000میلیارد
ریال در ردیف متفرقه ().550000-45
منظور نمودن مبلغ  23500میلیارد ریال (حدود  48درصد اعتبارات
از محلردیفاصلی)برایطرحتکمیلپروژههایخیرینمدرسهساز
ی گردد.
که عمدتا در مناطق محروم کشور هزینه م 
پیشبینیمبلغ2400میلیاردریالاعتباردرردیفمتفرقه530000-55
برای توسعه عدالت آموزشی موضوع ماده ( )78قانون الحاق ( )2و بند
«ط» تبصره ( )9الیحه بودجه سال .1400
تأمین اعتبار مبلغ  4650میلیارد ریال اعتبار برای بازسازی و نوسازی
سرویسهایبهداشتیوآبخوریهایمدارسبااولویتمناطقمحروم
ذیلردیفاصلیپیوستیکالیحهباعنوان«احداث،تکمیلوتعمیر
سرویسهای بهداشتی و آبخوری مدارس.
پیشبینیمبلغ1960میلیاردریالاعتباردرردیفمتفرقه530000-27
تخت عنوان«  0.27درصد از  9درصد مالیات ارزشافزوده» برای سهم
آموزشوپرورش.
پیشبینیمبلغ4550میلیاردریالاعتباردرردیفمتفرقه730000-56
برای ماده ( )73قانون برنامه ششم توسعه (مالیات بر مصرف سیگار)
سهم آموزشوپرورش.

ی کند چرا که در مقابل عدهای
مصرف برق تغییری نم 
کهدستگاههایشانراجمعمیکنند،عدهایهمممکن
استجمعنکنندچرا کها کنونبسیاریازایندستگاهها
به برق صنعتی متصل هستند و برای آنها برق صنعتی
محاسبه میشود .باید یک قانون منطقی نوشته شود
تا برای کسی که دستگاه دارد صرفه اقتصادی داشته
باشد .درواقع جمع شدن ماینرها به صالح نیست
چرا که اینها برای کشور مزیتهای بسیاری دارند .اول
ن که در شرایط تحریم که نمیتوانیم معاملهای انجام
ای 
دهیم ،کشور در این بستر میتواند هر معاملهای را که
میخواهد انجام دهد و اصال قابلپیگیری نیست .دوم
اینکه از این طریق کلی ارز وارد کشور میشود و این
برای کشور سود دارد.
اما چنانچه قانونی برای این موضوع تعیین نشود و در
مقابلبخواهیمهمهماینرهارابهبهانهمصرفبرقجمع
کنیمدر شرایطفعلیتمامازیاناست.بههرحال کسانی
کهبهاینصنعتواردشدهاندزمینهاشتغالافرادزیادی
رادر اینحوزهاز تعمیراتوتهیهقطعات گرفتهتاساخت
با کسها و بسیاری فعالیتهای دیگر فراهم آوردهاند و
ع کردن ماینرها همه اینها متوقف خواهد شد.
با جم 
از طرفی ورود ارز به داخل کشور نیز تنها به بهانه اینکه
اینها مصرف برق زیادی دارند و از تعرفه برق درستی
ی کنند متوقف خواهد شد».
استفاده نم 
استخراج رمز ارزها غیرقانونی نیست
«اصلمهاجری»در ادامهمیافزاید«:استخراجرمزارزها
غیرقانونی نیست بلکه تعرفه برقی که برخی از اینها
ی کنند ممکن است غیرقانونی باشد.
از آن استفاده م 
واال ما ا کنون یکسری فارمهایی داریم که بهصورت
قانونی استخراج رمز ارز انجام میدهند .فارم به مکانی
ی گویند کهشرایطمحیطیالزمازجملهدما،رطوبتو
م 
نبود گردوخا ک و تأمین برق برای تعداد زیادی دستگاه
مثال  20تا  50دستگاه به باال را دارا باشد .بنابراین برخی
فارمهای ما  1000یا  500دستگاه دارد و اینها قانونی
هستند یعنی ازلحاظ مصرف برق مشکلی ندارند و حاال
به هر صورت که شده توانستهاند مجوز مصرف برق
صنعتی  3فاز را برای ماینرهای خود بگیرند .معموال
برای فارمها دستگاههای گرانقیمتی که مصرف زیادی
دارند نمیگذارند .دستگاههای معمولی میگذارند
چرا که برگشت سرمایهشان بسیار بیشتر است ،اما در
کل باید گفت برای این موضوع ،قانونی که تعیین کرده
باشد این دستگاهها باید در چه بستری کار کنند و از
چه تعرفهای استفاده کنند وجود ندارد .قرار بر این بود
فروردین امسال یکسری قوانینی تصویب شود که هنوز
اتفاقی در این زمینه نیفتاده است».
پینوشت:
 -1بلومبرگ
 -2بورسینس

توسعه مشارکت بخش غیردولتی در فعالیتهای آموزشی و پرورشی
و وجود و استمرار فعالیت مدارس غیردولتی تحت عنوان «سازمان
مدارس و مرا کز غیردولتی و توسعه مشارکتهای مردمی» بهعنوان
یکی از سازمانهای وابسته به وزارت آموزشوپرورش ،براساس
مستندات قانونی بند ( )14ماده ( )10قانون اهداف و وظایف وزارت
آموزشوپرورش و قانون تأسیس و اداره مدارس و مرا کز آموزشی و
پرورشی غیردولتی مصوب  1395/9/14مجلس شورای اسالمی
میباشد .ایجاد و توسعه فعالیت مدارس غیردولتی با رعایت اصل
( )30قانون اساسی و به استناد سایر قوانین باالدستی و باهدف
اختصاص منابع دولتی آزادشده از سمت مناطق برخوردار به سمت
مناطق محروم و ارتقای کیفیت آموزشی و پرورشی در بلندمدت ،در
سراسر کشور است.
در راستایاجرایمفادماده()13قانونیادشدهمبنیبرمکلفشدن
دولت به حمایت از مؤسسان مدارس غیردولتی با اولویت مناطق
محروم و تبصره یک ماده ( )25آن مبنی بر پرداخت بخشی از حق
بیمه سهم مؤسس و کارکنان غیررسمی مدارس غیردولتی از محل
اعتبارات صندوق حمایت از توسعه مدارس غیردولتی ،همهساله
در قوانین بودجه و در سقف منابع و مصارف دولت ،باهدف تقویت
انگیزهبخشغیردولتیدرمشارکتهرچهبیشتردرفعالیتهایآموزشی
ی گردد .شایانذکر است که اعتبار
و پرورشی ،اعتباری پیشبینی م 
ردیف «کمک به صندوق حمایت از توسعه مدارس غیردولتی» ذیل
سازمانمدارسومرا کزغیردولتیوتوسعهمشارکتهایمردمی،در
الیحهبودجهسال1399مبلغ100میلیاردریالتوسطدولتپیشنهاد
گردید.درتغییراتالیحهبودجهسال1399توسطنمایندگانمحترم
مجلس شورای اسالمی و در قانون بودجه سال 1399کل کشور،
اعتبارات مذکور به مبلغ  2100میلیارد ریال افزایش یافت که مبلغ
 100میلیارد ریال آن ذیل ردیف هزینهای ردیف  127515و مبلغ 2000
میلیارد ریال آن در قالب برنامه «راهبری توسعه مدارس غیردولتی و
مشارکتهایمردمی»ذیلردیفاصلیوزارتآموزشوپرورش()127500
لحاظ شده است .در الیحه بودجه سال  1400کل کشور ،نیز مبلغ
 1000میلیارد ریال برای ردیف مربوط به کمک به صندوق حمایت از
توسعه مدارس غیردولتی اختصاصیافته است.
مرکز اطالعرسانی ،روابط عمومی و امور بینالملل

