ﭘﻠﻤﺐ ﺷﺪن دو واﺣﺪ اﺳﺘﺨﺮاج رﻣﺰ ارز در ﯾﺰد -
دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ
ﻋﻠﯽ ﺑﺎﻗﺮزاده | ﺷﻨﺒﻪ ۰۸ ،ﺗﯿﺮ ۱۳۹۸
اواﺧﺮ ﺧﺮداد ﻣﺎه اﺑﻼﻏﯿﻪ ای از ﺷﺮﮐﺖ ﺗﻮاﻧﯿﺮ ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﺪ ﮐﻪ ﺧﺒﺮ از درﺧﻮاﺳﺖ ﻗﻄﻊ ﺑﺮق ﻓﺎرم ﻫﺎی
اﺳﺘﺨﺮاج رﻣﺰ ارز ﺗﻮﺳﻂ ﺷﺮﮐﺖ ﻫﺎی ﺑﺮق ﻣﻨﻄﻘﻪ ای ﻣﯽ داد .ﺑﻪ ﺗﺎزﮔﯽ اﺳﺘﺨﺮاج ارزﻫﺎی ﻣﺠﺎزی در
ﻣﺴﺎﺟﺪ ﺧﺒﺮ ﺳﺎز ﺷﺪ و در روزﻫﺎی اﺧﯿﺮ ﻫﺰار دﺳﺘﮕﺎه ﺗﻮﻟﯿﺪ رﻣﺰ ارز در ﯾﺰد ﺿﺒﻂ ﺷﺪﻧﺪ.
ﻧﺮخ ارزان ﺑﺮق در اﯾﺮان ﺗﻮﺟﻪ ﺑﺴﯿﺎری از ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔﺬاران داﺧﻠﯽ و ﺧﺎرﺟﯽ ﺣﻮزه اﺳﺘﺨﺮاج رﻣﺰ ارزﻫﺎ را
ﺟﻠﺐ ﮐﺮده .ﻫﻤﯿﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﻣﻮﺟﺐ ﺷﺪه ﻓﺸﺎر ﻣﻀﺎﻋﻔﯽ ﺑﺮ ﺷﺒﮑﻪ ﺑﺮق رﺳﺎﻧﯽ ﮐﺸﻮر وارد ﺷﻮد و

ﻫﻤﺰﻣﺎن ﺑﺎ اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﺼﺮف ﺑﺮق در ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن ﺷﺮاﯾﻂ ﺣﺎد ﺗﺮی رﻗﻢ ﺑﺨﻮرد .ﺑﺮآورد ﻣﯽ ﺷﻮد ﮐﻪ
اﺳﺘﺨﺮاج ﻫﺮ واﺣﺪ ﺑﯿﺖ ﮐﻮﯾﻦ ،ﺑﺮﻗﯽ ﻣﻌﺎدل ﺑﺎ  24واﺣﺪ ﻣﺴﮑﻮﻧﯽ در ﺳﺎل ﻣﺼﺮف ﻣﯽ ﮐﻨﺪ.
ً
اﺧﯿﺮا ﺧﺒﺮﻫﺎﯾﯽ از اﺳﺘﺨﺮاج رﻣﺰ ارز در ﻣﺴﺎﺟﺪ ﺑﻪ ﮔﻮﺷﯽ ﻣﯽ رﺳﺪ و ﯾﮏ ﺗﺼﻮﯾﺮ ﻣﻨﺘﺴﺐ ﺑﻪ ﯾﮏ
ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ اﺳﺘﺨﺮاج رﻣﺮ ارز در ﯾﮏ ﻣﺴﺠﺪ ﻫﻢ ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﺪه اﺳﺖ .ﺣﺠﺖاﻻﺳﻼم ذاﮐﺮ ،ﺳﺨﻨﮕﻮ و
ﻣﻌﺎون ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ﺳﺎزﻣﺎن اﻣﻮر ﻣﺴﺎﺟﺪ اﻣﺎ در ﮔﻔﺖ و ﮔﻮ ﺑﺎ »ﺷﻬﺮوﻧﺪ« اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع را ﺗﮑﺬﯾﺐ ﮐﺮده:

»ﻣﺎ ﻧﻈﺎرت ﻗﻮی ﺑﺮ روی وﺿﻊ ﻋﻤﻠﮑﺮد ﻣﺴﺎﺟﺪ دارﯾﻢ و در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﺻﺤﺖ داﺷﺖ،
ﺣﺘﻤﺎ از آن ﻣﻄﻠﻊ ﻣﯽﺷﺪﯾﻢ؛ اﻟﺒﺘﻪ اﯾﻦ ﺧﯿﻠﯽ ﻣﻮﺿﻮع ﺗﺎزهای اﺳﺖ و ﻧﯿﺎز ﺑﻪ ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت ﺑﯿﺸﺘﺮ
دارد«.

ﺗﺼﻮﯾﺮی از ﯾﮏ ﻓﺎرم ﺑﯿﺖ ﮐﻮﯾﻦ ﮐﻪ در ﻓﻀﺎی ﻣﺠﺎزی دﺳﺖ ﺑﻪ دﺳﺖ ﻣﯽ ﺷﻮد .دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ ﺻﺤﺖ
ﺗﺼﻮﯾﺮ را ﺗﺄﺪ ﯾﺎ رد ﻧﻤﯽ ﮐﻨﺪ.
ﻣﺤﺴﻦ وﻟﯿﺌﯽ ،ﻣﻌﺎون اﻣﻮر اﺟﺮاﯾﯽ ﻣﺴﺎﺟﺪ ﻫﻢ در ﻣﻮرد ﺗﺼﻮﯾﺮ ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﺪه ﺑﻪ »ﺷﻬﺮوﻧﺪ« ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ:
»اﺻﻼ ﻣﺎ اﯾﻦ ﻋﮑﺲ را ﻧﺪﯾﺪهاﯾﻢ و ﺧﯿﻠﯽ ﻫﻢ ﺑﻌﯿﺪ اﺳﺖ ﮐﻪ ﮐﺴﯽ از اﻣﮑﺎﻧﺎت ﻣﺴﺠﺪ ﺑﺮای اﯾﻦ ﮐﺎرﻫﺎ
اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﺪ؛ ﭼﻮن اﯾﻦﻃﻮر ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﻫﺮ ﮐﺲ ﻫﺮ ﮐﺎری دﻟﺶ ﺧﻮاﺳﺖ ﺑﺘﻮاﻧﺪ در ﻣﺴﺎﺟﺪ اﻧﺠﺎم
دﻫﺪ« .وﻟﯿﺌﯽ اﺣﺘﻤﺎل اﺗﻔﺎق اﻓﺘﺎدن ﭼﻨﯿﻦ ﻣﻮﺿﻮﻋﯽ را ﺑﺴﯿﺎر ﮐﻢ ﻣﯽ داﻧﺪ و ﺧﺒﺮ از ﺗﺤﻘﯿﻖ در ﻣﻮرد
آن ﻣﯽ دﻫﺪ:

»اﮔﺮ ﺣﺘﯽ در ﺣﺪ ﯾﮏ ﻣﻮرد ﻫﻢ ﺻﺤﺖ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ،ﻣﻌﺎون ﺣﻘﻮﻗﯽ اﻣﻮر ﻣﺴﺎﺟﺪ ﻗﻄﻌﺎ ﺑﻪ آن ورود
ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد؛ ﭼﻮن ﺑﻪ ﻫﯿﭻوﺟﻪ اﺳﺘﻔﺎده از اﻣﮑﺎﻧﺎت ﻣﺴﺠﺪ ﺑﺮای درآﻣﺪزاﯾﯽ ﺑﻪ اﯾﻦ ﺷﮑﻞ ﺣﺘﯽ اﮔﺮ
ﻗﺮار ﺑﺎﺷﺪ اﯾﻦ درآﻣﺪ ﺻﺮف اﻣﻮر ﺧﯿﺮﯾﻪ ﯾﺎ اﻫﺪاف و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎی ﻣﺴﺠﺪ ﺷﻮد ،از ﻧﻈﺮ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ،ﺷﺮﻋﯽ
و اﺧﻼﻗﯽ درﺳﺖ ﻧﯿﺴﺖ .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﻣﺎ اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع را ﺣﺘﻤﺎ ﭘﯿﮕﯿﺮی ﻗﻀﺎﺋﯽ ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ«.
ﺧﺒﺮﮔﺰاری ﺻﺪا و ﺳﯿﻤﺎ ﻫﻢ از ﮐﺸﻒ ﻫﺰار دﺳﺘﮕﺎه ﻣﺎﯾﻨﺮ ارز دﯾﺠﯿﺘﺎل در دو ﻣﺰرﻋﻪ ﺗﻮﻟﯿﺪ رﻣﺰ ارز ﺑﺎ
ﻣﺼﺮف ﮐﻞ ﯾﮏ ﻣﮕﺎوات ﺧﺒﺮ داده اﺳﺖ .ﺑﻪ ﮔﻔﺘﻪ »ﻣﺤﻤﺪ ﺣﺴﯿﻦ رﺣﯿﻤﯽ زاده« ﻣﻌﺎون اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و
ﭘﻴﺸﮕﻴﺮی از وﻗﻮع ﺟﺮم دادﮔﺴﺘﺮی اﺳﺘﺎن ﻳﺰد دﺳﺘﮕﺎه ﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻨﻈﻮر اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪه ﻗﺎﭼﺎق
ﺑﻮده و ﻣﺘﺨﻠﻔﺎن در ﭘﻮﺷﺶ دو ﮐﺎرﺧﺎﻧﻪ ﺗﻌﻄﯿﻞ ﺷﺪه و ﺑﺎ ﺗﻌﺮﻓﻪ ﺑﺮق ﺻﻨﻌﺘﯽ اﻗﺪام ﺑﻪ ﺗﻮﻟﯿﺪ رﻣﺰ ارز

ﻣﯽ ﮐﺮدﻧﺪ.

ﺗﺼﻮﯾﺮی از ﻣﺮﮐﺰ اﺳﺘﺨﺮاج رﻣﺰ ارز در ﮐﺎرﺧﺎﻧﻪ ای ﻣﺘﺮوﮐﻪ در ﯾﺰد
»ﻫﻤﺎﯾﻮن ﺣﺎﺋﺮی« ﻣﻌﺎون اﻣﻮر ﺑﺮق و اﻧﺮژی وزﯾﺮ ﻧﯿﺮو در ﺧﺮداد ﻣﺎه اﻋﻼم ﮐﺮده ﺑﻮد ﮐﻪ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ

ﮔﺴﺘﺮش ﻓﺎرمﻫﺎی ﻣﺎﯾﻨﯿﻨﮓ» ،اﮔﺮ رﺷﺪ ﻣﺼﺮف اداﻣﻪ ﭘﯿﺪا ﮐﻨﺪ وزارت ﻧﯿﺮو ﻧﺎﮔﺰﯾﺮ ﺑﻪ اﯾﺠﺎد ﺗﻌﺮﻓﻪ
ﺻﺎدراﺗﯽ ﺑﺮق ،ﺑﺮای اﺳﺘﺨﺮاج ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﺑﯿﺖ ﮐﻮﯾﻦ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد« .ﺣﺎﺋﺮی ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ ﻣﺤﺪودﯾﺖ در

ﺻﻨﻌﺖ ﺑﺮق و ﻗﯿﻤﺖ ارزان آن اﻓﺰوده ﺑﻮد ﮐﻪ ﮔﺮوﻫﯽ در ﺣﺎل ﺳﻮءاﺳﺘﻔﺎده از ﺑﺮق ارزان ﺑﺮای ﻣﺎﯾﻨﯿﻨﮓ
ﻫﺴﺘﻨﺪ.
»اﻣﯿﺮ ﻧﺎﻇﻤﯽ« رﺲ ﺳﺎزﻣﺎن ﻓﻨﺎوری اﻃﻼﻋﺎت اﯾﺮان و ﻣﻌﺎون وزﯾﺮ ارﺗﺒﺎﻃﺎت ﻧﯿﺰ در ﮔﻔﺘﮕﻮ ﺑﺎ
دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ اﯾﻨﮑﻪ ﻣﺎﯾﻨﯿﻨﮓ ﺻﻨﻌﺖ اﺳﺖ ،اﺳﺘﻔﺎده ﺑﺮق ارزان ﺑﺮای آن را ﻧﻮﻋﯽ ﺳﻮءاﺳﺘﻔﺎده
داﻧﺴﺘﻪ ﺑﻮد و اﻋﺘﻘﺎد داﺷﺖ ﺗﻌﺮﻓﻪ ﺑﺮای ﻣﺎﯾﻨﯿﻨﮓ ﺑﺎﯾﺪ ﺗﻐﺮ ﮐﻨﺪ.
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