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اقتصادی
رهبر انقالب اسالمی سال  91را سال «تولید ملی ،حمایت از
کار و ســرمایه ایرانی» نامگذاری کردند و در بخشی از بیانات آغاز
سال  91در حرم رضوی(ع) به موضوع «دالیل اصلی دشمنی غرب
با ایران» و «اهمیت نفت و انرژی در اقتدار اقتصادی و سیاســی»
کشور اشاره کردند.
معظمله در بخشی از این سخنرانی فرمودند« :کشورهای غربی
از لحاظ منابع نفتی دچار مشکل شدهاند و روزبهروز مشکل آنها
بیشــتر خواهد شد .منابع نفتی کشــورهای اروپایی و بهطورکلی
کشــورهای غربی ،بعضی چهار سال دیگر تمام خواهد شد ،بعضی
 6ســال دیگر تمام خواهد شــد ،بعضی  9سال دیگر تمام خواهد
شــد؛ لذا مجبورند از مناب ِع غیر خودشــان استفاده کنند .کشور
آمریکا که امروز حدود سیوچند میلیارد بشکه نفت ذخیره دارد،
طبق محاسباتی که کارشناسان کشورمان کردهاند ـ که آمارشان
متکی به آمار خود آمریکاییها است ـ نفتش تا سال  ،2021یعنی

 10سال دیگر ،تا  15سال دیگر نفتشان تمام میشود؛ اما جمهوری
اسالمی ـ بر طبق منابعی که تا امروز اکتشاف شده است ـ تا هشتاد
سال دیگر نفت و گاز دارد؛ این خیلی جذاب است».
 .3آنچه در این مدت در حوزه نفتی آمریکا اتفاق افتاده ،مسئله
«تولید» و «سرمایهگذاری» بوده است نه «ذخایر» و «منابع نفتی»
قابل استحصال.
هرچند در فهرســت کشورها بر پایه «تولید نفت» آمریکا در
جایگاه اول قرار دارد اما در فهرست کشورها بر پایه «ذخایر نفتی»
که ایران جایگاه ســوم را به خود اختصاص داده است ،آمریکا در
رده ســیزدهم قرار دارد؛ جایگاهی که بر اســاس محاسبات خود
آمریکاییها روزبهروز در حال تنزل است.
الزم به ذکر است که آمریکا طی چند سال گذشته برای مقابله
با تمام شدن «نفت خام معمولی» و «منابع نفتی قابل استحصال»
خود به تکاپو افتاده اســت تا هر طور که شده ـ حتی تولید نفت

«کنفرانس بینالمللی شــمالگان» استفاده از تکنولوژی فراکینگ
برای اســتخراج نفت توسط آمریکا را مورد انتقاد قرار داد و گفت:
این روش استخراج ،بیشترین صدمه را به محیط زیست میزند.
همچنین ،دولت انگلیس در ســال  2019بهدلیل نگرانیهای
زیســتمحیطی ،عملیات استخراج گاز شیل بهروش فراکینگ در
غرب این کشــور را متوقف کرد .همچنین در فرانسه و آلمان هم
این عملیات به حال تعلیق درآمد.
بر اســاس همین اعتراضات و انتقادات بود که اردیبهشتماه
امسال ،فرماندار کالیفرنیا (پرجمعیتترین ایالت آمریکا) اعالم کرد
اقداماتی را برای توقف صدور مجوزهای جدید فراکینگ تا ســال
 2024انجام میدهد و استخراج ضد محیطزیستی نفت را تا سال
 2045متوقف میکند.
بر همین اساس است که میتوان گفت ،محاسبات کارشناسان
و تحلیلگران حوزه نفت و انرژی و مؤسسات آمریکایی در مورد پایان

تأملی بر سخنان  ۱۰سال پیش رهبر انقالب در مورد اتمام ذخایر نفتی آمریکا

پایان نفت آمریکا و پاسخ به یک شبهه!

تا نُه سال دیگر تمام خواهد شد .نفت دنیا که امروز بیش از پنجاه
درصدش از خلیج فارس خارج میشود ،آن روز متکی خواهد شد
به سه منبع عمده نفتی در منطقه ما و در خلیج فارس؛ که البته
یکی از آن سه منبع ،ایران است».
حاال و در سال  ،2021برخی بدخواهان نظام در گوشه و کنار
مطــرح میکنند که بهخالف پیشبینی رهبر معظم انقالب ،نفت
آمریکا چند برابر شده است!
آنها بهخیال اینکه مخاطب بیپایگی استداللشان را درنیابد،
از پایگاه آماری تریدینگ اکونومیکس  ،Trading Economicsنموداری
را هم منتشر و ادعا میکنند که هرچند در برهههایی مثل  2017یا
بعد از  ،2020تولید نفت در آمریکا کاهش یافته اما از سال ،2012
تولید نفت در آمریکا رو به افزایش بوده است!
بررسی نقاط شبهه
در این خصوص نقاط کوری وجود دارد که نگاه شبههافکنان و
بدخواهان نظام را محدود کرده و از اهمیت باالیی برخوردار است؛
 .1ســخنرانی رهبر انقالب در فروردین  )2010( 1391بوده
است؛ در آن تاریخ بر اساس آمار شرکت  ،BPذخایر آمریکا حدود
 30.9میلیارد بشکه بوده است و نسبت ذخیره به تولید (reserve/
 )productionبرابــر با  ،11.1به این معنــی که آمریکاییها از آن
تاریخ فقط میتوانســتند حدود  11سال به تولید ادامه دهند که
میشود حدود .2021
بدیهی است که «ذخیره اثباتشده نفت» بهطور دائم مصرف
و تبعاً اکتشاف میشود و همانگونه که در نمودار مربوطه مالحظه
میشــود از سال  2010روند اکتشــافات جدید آمریکا که ناشی
از اکتشــاف نفت شیل اســت (و به آن خواهیم پرداخت) ب ه نحو
چشمگیری اضافه شده و به  47میلیارد بشکه رسیده است .آمریکا
در زمان حاضر روزانه  15میلیون بشــکه نفت تولید میکند و اگر
اکتشاف جدیدی نداشته باشد نزدیک به  8.5سال دیگر نفت خواهد
داشت ،درواقع گزارش رهبر انقالب در  10سال پیش هم متکی به
دادههای آن موقع و صحیح بوده است.
جالب آنکه ،شرکت نفتی «اِنی» ( )Eniایتالیا هم سال 2014
در گزارشی پیشبینی کرد «با توجه به میزان ذخایر و تولید نفت
ایران در سال  ،2013ایران تا  135سال دیگر نفت خواهد داشت».
این شرکت ایتالیایی همچنین پیشبینی کرده بود نفت آمریکا و
مکزیک تا  10سال آینده تمام شود.
 .2از اینرو اشــاره رهبر انقالب به محاسبات کارشناسان ،از
جنس «پیشبینــی»« ،وعده تضمینی» یا یک «حدس بدیهی و
مسلم» نبوده بلکه «گزارش» و طرح «فرضیه یا حدس هوشمندانه
کارشناســان» بوده است ،نیاز به توضیح نیست که بین فرضیه و
پیشبینی ،تفاوتهای کلیدی وجود دارد.
همچنین نباید فراموش شود که در استعمال لفظ برای بیان
معنــا ،برخی اعداد حالت کثرت دارند و برخی دیگر حالت قلّت و
مشخصاً بیانگر زمان معین و مشخصی نیستند.
حضــرت آیتاهلل خامنهای در همین ســخنرانی میفرمایند:
«ایران کشوری با یک چنین ثروتی است .آنها تا  4سال دیگر ،تا

نقدینگی ســرگردان تحــت اختیار
گروهی از مردم هر روز از یک بازار ســر
در میآورد .بازار ارزهای دیجیتال یکی از
این بازارهاست که مسئله بودن یا نبودن و
یا اجرای قانون مصوب آن هنوز درهالهای
از ابهام است.
این روزها و با شــدت گرفتن مشــکالت
موجود در شبکه برق ،مباحث مربوط به ارزهای
دیجیتال و اســتخراج رمز ارزها بیش از پیش
بر ســر زبانها افتاده است .بنابراین به بررسی
چالشهــا و خألهای قانونی ایــن بازار جدید
برای سرمایهگذاری و سؤاالتی که در این میان
در ذهن اکثر مخاطبان مطرح است ،پرداختیم.
دغدغه این روزهای مردمی که پول نقد در
اختیار دارند ،حفظ ارزش آن اســت .بر همین
اساس به سمت بازارهای گوناگون (سکه ،طال،
دالر و )...گرایــش پیدا میکنند تا به این مهم
دست یابند ،بنابراین نقدینگی سرگردان تحت
اختیار گروهی از مردم هر روز از یک بازار ســر
درمیآورد که بــه دلیل رفتارهای هیجانی در
نهایت متضرر اصلی هم خواهند بود.
اگر شــما هم میخواهید بدانید که؛ اصوال
رمزارزها و اســتخراج آنها قانونی است یا خیر؟
و چه تدابیر و قوانینی برای حضور در این بازار
وضع شده است؟ تا پایان با ما همراه باشید.

خأل قانون در حوزه رمزارزها

چنــدی پیش محمدباقــر قالیباف رئی 
س
مجلس شــورای اســامی در صحــن علنی
مجلس ضمن انتقــاد به تعلل دولت در زمینه
سامانبخشی به اســتخراج و تبادالت رمزارز
در کشور اظهار داشت« :سؤال ما از دولت این
است که چرا در حوزه استخراج رمزارز که ۲۰۰۰
مگاوات مصرف برق دارد و حجم باالی دارایی
ارزی و یا دارایی دیجیتالی در آن رقم میخورد،
الیحهای به مجلس شورای اسالمی نمیدهد تا
این بخش که چهار وزارتخانه را درگیر میکند،
سامان بگیرد».
رئیسمجلــس بر این باور اســت که در
موضوعات مهمی همچون نظاممندی استخراج
رمزارزها ،با اینکه نمایندگان طرح آماده دارند اما
این دولت است که باید برای اینگونه موضوعات
الیحه ارائه دهد و یا حداقل در جریان بررسی
طرحها اظهارنظر کند .این در حالی اســت که
برخی کارشناســان معتقدند اگر قانونگذار به
مبادالت رمزارزها رسمیت داده و آن را قانونی
کند ،امکان شناســایی اقدامــات مجرمانه با
سوءاستفاده از ماهیت غیرشفاف این مبادالت
به شدت کاهش مییابد.
بــا این حال مدتی اســت تــب معامالت
غیرقانونــی رمزارزهــا از طریــق صرافیهای
دیجیتــال و بــدون مجوز باال گرفتــه و البته
عملکرد بانک مرکزی درخصوص ارائه خدمات
بانکی به واســطه درگاه پرداختهای اینترنتی
به این صرافیها شدیدا ً مورد انتقاد نمایندگان

شــیل با توسل به اقدامات ضد محیطزیستی و ضد حقوق بشری
ـ خود را بهعنوان بزرگترین «تولیدکننده» نفت در جهان (نفت
شیل) معرفی کند حالآنکه تولید بیشتر نشاندهنده بیشتر بودن
ذخایر نفتی نیست!
آنها طی چند ســال گذشــته روی تولید نفت شیل (نفت
ســنگین) و روشهای جدید اکتشــاف و اســتخراج (فراکینگ)
سرمایهگذاری کردهاند و اگر چنین سرمایهگذاریای نبود مشکل
نفت و ســوخت آن کشور را با شــورشهای داخلی و بحرانهای
حلناشدنی روبهرو میکرد.
 .4همین افزایش تولید نفت در آمریکا ،مربوط به نفت شــیل
اســت؛ نفتی که بهدلیل کاهش ذخایر نفت خام تولید میشود و
پاالیش آن در مقایسه با نفت خام سختتر و پرهزینهتر است؛ ارزش
حرارتی آن نسبت به نفت خام کمتر است و معضالت و مشکالت
زیســتمحیطی را در پی دارد .فراکینگ فرآیندی اســت که طی
آن ،آب ،ماسه و مواد شیمیایی با فشار بسیار زیاد به اعماق زمین
پمپ میشود ،تا سنگهای رسوبی حاوی هیدروکربنها بشکنند
و در نتیجه آن ،نفت و گاز اســتخراج شــود .مواد شیمیایی مورد
اســتفاده در فراکینگ که سمی هستند از شکافهای ایجادشده
در این فرآیند ،وارد ســفرههای آب زیرزمینی میشوند و آنها را
آلوده میکنند ،همچنین گفته میشود که فرآیند فراکینگ حجم
قابلتوجهی فاضالب تولید میکند ،همچنین استفاده از این روش
باعث نرم شدن الیههای زیر زمین و روان شدن گسلها میشود و
در نتیجه آن ،وقوع زمینلرزه امکانپذیر میشود.
فنآوری بحثانگیز «فراکینگ» باعث شــده است تولید نفت
و گاز آمریکا افزایش یابد اما بهزعم کارشناســان و مراکز پژوهشی
آمریکایی ،این فرآیند تأثیرات بسیار مخربی بر محیط زیست (هوا،
زمین و آب) دارد؛ خطرات و آسیبهایی که اعتراضات و جنبشهایی
را در داخل آمریکا بهراه انداخت .گفتنی است سال  2016بومیان
و فعاالن زیستمحیطی  4ایالت آمریکا علیه پروژه نفت شیل یک
جنبش اعتراضی را بهراه انداختند تا جایی که مبارزه علیه شــیوه
استخراج نفت و گاز شــیل به یکی از شعارهای انتخاباتی تبدیل
شده بود ،حتی برخی مقامات و رهبران جهان به آن واکنش نشان
دادند؛ پوتین ،رئیسجمهور روسیه دو سال پیش طی سخنانی در

ذخایر نفتی آمریکا درست بوده است و ایاالت متحده فقط توانسته
اســت با یک تنفس مصنوعی (آنهم تولید نفت شــیل از طریق
اقدامات ضد محیطزیستی) میزان نفت تولیدی خود را افزایش دهد.
نکته قابلتأمــل آنکه حجم اعتراضــات و انتقادات به روش
فراکینگ باعث تغییر رویکرد دولت جدید آمریکا شده است ،پایگاه
یاهــو فایننس چندی پیش گزارش داد که «جو بایدن قصد دارد
فراکینگ یا روش شکســت هیدرولیکی را که آمریکا در استخراج
نفت بهکار میبرد ممنوع کند» و «توقف اســتفاده از این روش به
انقالب نفت شیل آمریکا پایان میدهد».
 .5واقعیت امر این است که حضرت آیتاهلل خامنهای بارها بر
ضرورت «قطع وابستگی اقتصاد کشور به درآمدهای نفتی» تأکید
و مطالباتــی را در این خصوص مطــرح کردهاند؛ مطالباتی مانند
«جمعآوری گازهای همراه نفت»« ،جلوگیری از خامفروشی نفت
و گاز و تبدیــل آن به فرآوردههای با ارزشافزوده»« ،اســتفاده از
توان داخلی برای افزایش ضریب بازیافت از مخازن نفتی کشور»،
«توجه ویژه به منابع انسانی و استفاده از نقدینگی موجود در کشور
برای تولید و توسعه» و «کاهش شدت مصرف انرژی در کشور».
رهبر معظم انقالب در بیانات آغاز ســال  91در حرم رضوی،
قبل از آنکه گزارش کارشناسان درخصوص نفت و انرژی آمریکا را
مطرح کنند ،موضوعاتی مانند «مدیریت مصرف حاملهای انرژی»،
«حراست مقتدرانه نظام اسالمی از ثروت عظیم نفت و گاز» را مورد
تأکیــد قرار میدهند و میفرماینــد« :امروز و فردا ـ مثل دیروز ـ
اقتدار اقتصادی و سیاسی و بهتبع آن ،اقتدار علمی و نظامی ،متوقف
است به انرژی ،به نفت .تا دهها سال دیگر ،دنیا محتاج نفت و گاز
است؛ این یک مطلبِ مسلّم است .استکبار و قدرتهای استکباری
میدانند که رگ حیاتشان به نفت و گاز وابسته است .آن روز که
نتوانند این نفت ارزان را به دست بیاورند ،آن روز که مجبور باشند
برای تهیه نفت و گاز امتیاز بدهند و از زورگویی دست بردارند ،آن
روز برای آنها مصیبتبار است».
بر همین اســاس است که بدخواهان نظام برای اینکه مسائل
اصلی و مطالبات رهبری را به انحراف ببرند ،به شگردهای تبلیغی
و روانی متوسل میشوند تا القا کنند که حاکمیت نظام ،شناختی
از مدیریت منابع انرژی و سرمایههای ملی ندارند ،حال آنکه اشاره

 9سال پیش رهبر انقالب به فرضیه کارشناسان ،نقطه قوت ایشان
در مدیریت عالیه نظام و نشــاندهنده توجه معظمله به نظریات
کارشناسان و مراکز پژوهشی است.
دی ماه  99رویترز در گزارشــی نوشت« :قیمت نفت آمریکا
در سال جاری میالدی برای اولین بار در تاریخ به محدوده منفی
رسید؛ تعداد چاههای نفت و گاز آمریکا به پایینترین رقم سقوط
کرد و اکسون موبیل از شاخص صنعتی داوجونز بیرون رفت».
الزم به ذکر اســت که از اواخر سال  ،2020روند ورشکستگی
شــرکتهای صنعت نفت شــیل آمریکا بهویژه با پاندمی ویروس
کرونا شتاب گرفته اســت ،همچنین بر اساس گزارشهای منابع
خارجی ،صنعت شیل آمریکا سال جدید میالدی را با تولید 7.44
میلیون بشــکه در روز آغاز کرده اســت؛ یعنی  20درصد کمتر از
آغاز  2020و بر اســاس گزارشی از یک شرکت حقوقی آمریکایی،
در ســال جاری  43ورشکستگی شرکت اکتشاف و تولید صورت
گرفته است؛ اتفاقی که بنا به گزارشهای خارجی یکچهارم تولید
نفت آمریکا را در  2021از بین میبرد.

اعتراف کارشناسان و مدیران غربی

عالوه بر اینها نکته قابل تأمل ،اعتراف کارشناســان و مدیران
غربی به پایان منابع نفتی آمریکاست.
ادواردو کامپانــا ،یکی از اعضای مرکــز حکمرانی تغییر در
دانشگاه  IEمادرید ،اوایل سال جاری در مطلبی تحت عنوان «پایان

عصر نفت» نوشت« :واقعیت این است که حتی اگر تولیدکنندگان
نفت شیل آمریکا کل صنعت نفت را هم زیر و زبر کنند ،آمریکا باز
هم فقط در تأمین انرژی انعطافپذیری بهدســت آورده است و نه
استقالل ،حال تسلط که دیگر جای خود دارد!».
اســکات شفیلد ،مدیرعامل شــرکت «پایونیر» که چهارمین
عملیات بزرگ شیل را در این کشور اجرا میکند ،گفته است« :من
تا سال  2022و  2023دیگر رشدی در تولید نفت آمریکا نمیبینم
و چنین چیزی بیتردید برای اوپک و متحدانش خبر خوبی است».
آرتم آبراموف ،سرپرســت تحقیقات شیل در مرکز تحقیقات
مشاورهای «ریستاد انرژی» آذر سال گذشته (نوامبر  )2020طی
مطلبی در وبسایت تخصصی حوزه نفت و انرژی «اویل پرایس»
اظهار داشت« :ورشکستگیها کل صنعت نفت را تحت تأثیر قرار
داده اســت .کاهش تولید از طرف شــرکتهایی که طی دو سال
گذشته اعالم ورشکستگی کردهاند ،رشد صنعت نفت آمریکا را تا
پایان  2021کند میکند».
 .6بدیهی است که غرب آسیا و خلیج فارس عمدهترین سهم
ذخایر و تولید منابع نفت و گاز دنیا را به خود اختصاص داده است
بهطوری که کشــورهای حاشیه خلیج فارس در تولید روزانه نفت
خام جهانی ،بیش از یکســوم ســهم و همچنین نیز بیش از 50
درصد از ذخایر اثباتشده جهان را به خود اختصاص دادهاند ،این
در حالی اســت که ســهم ایاالت متحده از ذخایر اثباتشده نفت
خام جهان تنها  2درصد اســت .در همین بستر است که میتوان
به اهداف پشتپرده حضور و سیاستهای 60ساله اخیر آمریکا در
غرب آســیا ـ از دشمنی با ایران و اختالفافکنیها میان ملتهای
منطقه تا حمایت از داعش ـ پی برد.
آمریــکا با آگاهی از اینکه منابع نفت خا ِم قابل اســتحصالش
رو به پایان اســت ،تالش کرده است با توسل به روشهای مخرب
زیســتمحیطی ،نفت شیل را در حجم انبوهی تولید کند و موقتاً
ژست استقالل بگیرد؛ استقاللی که با توجه به تحوالت صنعت نفت
در دنیا و همچنین بر اساس نظریات کارشناسان و مراکز پژوهشی
و سیاســتهای دولت جو بایدن ،متزلزل و بیثبات است و آمریکا
را با دردسرهای جدید نفتی مواجه خواهد کرد.
مهدی امامقلی

در شرایطی که نظام بانکی باید زمینه تامین مالی بخش
مولد را فراهم کند اما توجه به عملکرد بانکهای کشــور
مشخص میکند ،یکی از مهمترین عوامل نابهسامانی بازار
مسکن فعالیت نظام بانکی است.
به گزارش فارس ،ورود تقاضای جدید به بازارهایی که شــدت
عرض ه محصوالت در آنها بسیار پایین است (مانند زمین و مسکن)،
صرفاً قیمت این کاالها را افزایش میدهد؛ در این شرایط ،سفتهبازی
روی این کاالها ،نرخ عایدی در بازار را نســبت به متوسط بهره در
اقتصاد باال خواهد برد و انگیزه ورود تقاضاهای بیشــتر به این بازار
را افزایش میدهد.
بنابراین اگر این بازارها به حال خود رها باشند ،بخاطر محدودیت
موجود در عرضه ،بازده در این بازارها از نرخ بهره در سایر بخشها
فاصله خواهد گرفت .براساس روابط درونزایی پول ،بازده انتظاری
که در اثر سفتهبازی بر بازار داراییهای با عرضه محدود بوجود میآید
خود منشأ رشد نقدینگی است که از طریق عاملیت بانکهای تجاری
به صورت درونزا تحت تأثیر تقاضاهای سوداگرانه رخ میدهد.
بر همین اســاس با خلق پول و ایجاد تقاضا در این نوع بازارها،
میتوان بدون کمترین زحمت و ریسکی ،بازدههای باال کسب نمود.
اگرچه از حیث نظری ثابت میشود که بانکها و ابربدهکاران بانکی
میتوانند بازیگران و ذینفعان اصلی بازار مسکن شوند ،با این حال
با بررســی واقعیات اقتصاد ایران مشخص میشود که در عمل نیز
این اتفاق رخ داده است.
ضعف بانک مرکزی و بیخاصیت شدن قانون
اگرچه در زمینه ورود بانکها به بازار مســکن و ملکداری آنها
محدودیتها و ممنوعیتهای قانونی وجود دارد ،اما ضعف و اهمال
بانک مرکزی منجر به بیخاصیت شدن قانون شده است .براساس
ماده  7دســتورالعمل ابالغی مرتبط با ســرمایهگذاری ،بانکها و
موسســات اعتباری تنها میتوانند حداکثر تا ســقف  20درصد از
ســرمایه پایه خود را آن هم در سه محل مشخص سرمایهگذاری
کنند .همچنین در سال  ۹۴مجلس الیحهای تحت عنوان «قانون
رفع موانع تولید رقابتپذیر و ارتقای فرهنگ مالی» به تصویب رساند
که بنــد  ۱۶و  ۱۷این قانون بر لزوم خروج بانکها از بنگاهداری و
واگذاری شرکتهای زیرمجموعه آنها تأکید داشت.
با این حال آمارها بیانگر آن است که این حوزه همچنان یکی از
کانونهای مورد توجه بانکها برای سودآوری است .بررسیها حاکی
از آن است که بیش از  90درصد بانکهای کشور نسبت  20درصد
را رعایت نکردهاند 4 ،بانک بیش از  100درصد سرمایه پایه خود را
به صورت مستقیم سرمایهگذاری کردهاند و در یک پدیده نادر ،یک
بانک خصوصی در حدود  400درصد ســرمایه پایه عمدتاً در حوزه
مالسازی سرمایهگذاری کرده است .همچنین در بررسی تنها 17
بانک کشور مشخص شده است که حدود  78شرکت زیر مجموعه
بانکها در حوزه مسکن و مستغالت فعالیت میکنند.
بانکها ذینفعان اصلی بازار مسکن و مستغالت
بازار مســکن و مستغالت به دالیلی که ذکر گردید به یکی از
نقطه تمرکز بانکها برای سرمایهگذاری تبدیل شده است .در طی
چند ســال اخیر ،اکثر بانکهای خصوصی و دولتی کشور رقمهای
نجومی در ساخت برجهای لوکس مسکونی ،تجاری ،اداری و سایر
مستغالت در تهران و برخی کالنشهرها سرمایهگذاری کردهاند.
برجهایی که نه تنها هیچ نســبتی با اقتصاد مقاومتی ندارند و
ســبک زندگی و مصرف خاصی را به دنبــال دارند ،بلکه منجر به
محدودیت منابع زمین و مصالح ســاختمانی و افزایش قیمت آن
میشوند و هزینه زمین و مسکن را برای استفادههای مصرفی سایر
اقشار جامعه افزایش میدهند .بنابراین بانکها با ساخت واحدهای
لوکس و با متراژ بزرگ و احتکار آن ،قیمت را باال میبرند و از محل
تجدید ارزیابی این ساختمانها (بخش دارایی ترازنامه) ،برای خود
سود شناسایی میکنند! این درحالیاست که کشش قیمتی تقاضا

مجلس قرار گرفته اســت .طبق اظهارات ناصر
حکیمی معاون ســابق فناوریهای نوین بانک
مرکزی ،بررســیها نشــان میدهد تنها 40
درصد کشورهای دنیا ،برای رمزارزها قانون وضع
کردهاند! در این بین ،برخی کشورها استخراج
و تبادل رمزارز را در کشــور خود ممنوع اعالم
کردند؛ «تقابل با حاکمیت پولهای ملی و نظم
اقتصــادی»« ،فراهم کردن ایجاد بســتر برای
تأمین مالی فعالیتهای غیرقانونی» و «تسهیل
خروج سرمایه» از جمله دالیلی است که از سوی
این کشورها برای ممنوعیت استخراج یا تبادل
رمزارزها اعالم شده است.

بررسی چالشها و خأل قانونی رمزارزها

هر چند در ماههای گذشته میزان فعالیت
شــهروندان ایرانی در حوزه رمزارزها افزایش
یافته امــا جز تعدادی اســتخراجکننده مجاز
رمزارز ،عمال این حوزه چه در رابطه با استخراج
و چــه در رابطه با خریــد و فروش با یک خأل
قانونی بزرگ مواجه اســت و ایــن موضوع از
سوی فعاالن بخش خصوصی بارها مورد بحث

بررسی چالشها و خأل قانونی در بازار ارزهای دیجیتال

بـودن یا نبـودن رمــزارزها
مسئله این است
علی آبشناس

و گمانهزنی قرار گرفته است.
علی شمس اردکانی اقتصاددان حوزه انرژی
و عضو اتاق بازرگانی ایران گفت :بخش خصوصی
معتقد است ،ممکن است سیاستگذار به دلیل
تعجیل یا عدم شــناخت در این حوزه به شیوه
نادرســتی تصمیمگیری کند .بنابراین باید در
شناساندن بسترهای این صنعت تالش کنیم.
در ادامــه عمادالدیــن ســخایی مدیرکل
بازارهــای مالــی -بازرگانــی وزارت اقتصاد و
دارایی با تأکید بر اینکه ناشناخته بودن ارزهای
دیجیتال جو نامناســبی پیرامــون آن برقرار
کرده اســت ،به بیان تعریف کریپتوکانسیها
(رمزارزها) پرداخت و تصریح کرد :در ابتدا باید
ســطوح مواجهه تعیین شود ،سطح حکمرانی
(ممنوعیت ،پذیرش مشروط ،پذیرش کامل)،
سطح تنظیمگری (مشاهده و ارزیابی ،آزمون و
یادگیری ،تسهیلکنندههای نوآوری و یا اصالح
یا ایجاد قوانین جدید) ،ســطح سیاستگذاری
(مالیاتستانی )...،و براساس آن بحث باز شود.
همچنین تعیین شــود کــه از حاکمیت چه
خواســتهای طلب میشــود و در چه سطحی
انتظار واکنش وجود دارد.

محمدمهدی شریعتمدار ،رئیسهیئتمدیره
انجمــن صنفی فناوریهــای نوین مالی ایران
(فینتــک) گفت :در دنیــا رگالتوری (تنظیم
مقررات و ارتباطات رادیویی) با دو رویکرد انجام
شده است که باید در ایران مورد توجه قرار بگیرد
و تجربــه تنظیم مقررات ارتباطات رادیویی در
کشورهایی مثل سنگاپور بررسی شود.

رابطه با شناسایی  ۷۵هزار  IPآدرس ایرانی و
 ۴/۵میلیون آدرس بیتکوین منتشر کرده است.
براساس گزارش این شرکت ،بعد از قانونی
شدن استخراج بیتکوین در ایران و اختصاص
برق ارزان به استخراجکنندگان بیتکوین حجم
معامالت کاربران ایرانی افزایش پیدا کرده است.
ب ایرانیان در بایننس بسته میشود؟
آیا حسا 

یک مؤسسه آمریکایی به نام سایفرتریس،
 ۴/۵میلیون آدرس بیتکوین مرتبط با ایران را
شناسایی کرده و نهادهای دولتی آمریکا قصد
دارند دسترســی ایرانیان به بازارهای مالی را
قطع کنند.
صرافی بایننس بعــد از اخطارهای متعدد
از ســوی نهادهای مالی کشورهای مختلف از
جمله انگلســتان و ژاپن قبول کرد با موسسه
ســایفرتریس که یک شــرکت فعال در زمینه
تحلیل داده و رهگیری تراکنشهای مرتبط با
ارزهای دیجیتال است همکاری کند .این شرکت
آدرسهای ارز دیجیتال کشورهای تحریم شده
توسط آمریکا را بررسی میکند.
شرکت سایفرتریس ماه گذشته گزارشی در

در ایران نیز مانند بســیاری از کشورهای
جهان ،اســتخراج و مبادالت ارزهای دیجیتال
متقاضیان زیادی پیدا کرده است ،اما به دلیل
عدم ســاماندهی ،در شرایط غیررسمی و بعضا
زیرزمینی فعالیت انجام میشود و این در حالی
است که مدیریت صحیح میتواند سبب توسعه
ظرفیتها ،بهبود ،رشد اقتصادی وزیرساختهای
مرتبط مانند صنعت تولید برق شود ،عدم توجه
به آن موجب از دست رفتن فرصتهای بیبدیل و
آسیبهایی جبران ناپذیر خواهد شد.
بر همین اساس مجلس شورای اسالمی طرح
جدیــدی را در این رابطه مورد توجه قرا ر داده
که براساس ماده  1این طرح؛ بانک مرکزی به

حساب ارز دیجیتال ایرانیها بسته میشود؟

طرح جدید مجلس
درباره رمزارزها

نقش عجیب بانکها در بازار مسکن

عنوان مرجع تنظیم مقررات مبادالت رمزارزها
در داخل کشور شناخته خواهد شد و استفاده
از رمزارزهــا ،غیر از رمزارز ملی ،به عنوان ابزار
پرداخت در داخل کشور یا برای راهاندازی و اداره
شبکه پرداخت داخلی ممنوع میشود.
همچنین طبــق مــاده  ،2وزارت صنعت،
معدن و تجارت متولی صنعت استخراج رمزارز
و مســئول صدور مجوز مزارع آن بوده و مکلف
اســت با همکاری وزارتخانههای امور اقتصادی
و دارایــی ،نفــت ،نیرو و ارتباطــات و فناوری
اطالعات به گونهای برنامهریزی کند که قدرت
پردازش مزارع اســتخراج رمزارز کشور منجر
به تولید درآمد ناخالص ســاالنه پانصد میلیون
( )۵۰۰.۰۰۰.۰۰۰دالر در سال  ۱۴۰۱شده و بعد
ازآن حداقل ۱۰درصد رشد ساالنه داشته باشد.
در تبصــره این ماده از طرح مورد اشــاره
آمده است که مزارع استخراج رمز ارز موظفند
با نظــارت وزارت صنعت ،معــدن و تجارت و
همکاری ســازمان نظام صنفی رایانهای میزان
درآمــد رمزارزی خود را به بانک مرکزی اعالم
کنند .دستورالعمل نحوه این نظارت ظرف دو ماه
به تصویب شــورای عالی مقابله و پیشگیری از
جرایم پولشویی و تأمین مالی تروریسم میرسد.
همچنین طرح (پروژه)های احداث و توسعه
رمزارزها و صنایع وابســته مشــمول اعطای
تسهیالت صندوق توسعه ملی است.
نیروی انتظامی جمهوری اسالمی ایران نیز
درماده سوم طرح مورد اشاره مکلف شده است
حسب اعالم وزارت صنعت ،معدن و تجارت یا
سازمان نظام صنفی رایانهای ،نسبت به مهر و
موم(پلمب) واحدهای غیرمجاز استخراج رمزارز
و معرفــی ذینفع این واحدها به مراجع قضایی
اقدام کند.

طبق ماده چهارم طرح فوق مزارع استخراج
رمز ارز میتوانند حامل انرژی مصرفی خود را
از بــورس انرژی و یا عقد قراردادهای دوجانبه
با تولیدکنندگان داخلــی و خارجی به تامین
درآورنــد و مجاز به ترانزیت برق مورد نیاز و یا
مازاد مصرف هر دو تا سقف نیاز اسمی مزرعه،
از طریق شبکه سراسری برق باشند.
تبصــره یک این ماده از طــرح حمایت از
اســتخراج رمز ارز وزارتخانههای نفت و نیرورا
مکلف ساخته اســت که برق مزارع استخراج
رمــز ارز و گاز مــورد نیاز بــرای تامین برق
مصرفی را تامیــن کند .این مزارع نیز مکلفند
برق و گاز مصرفی را با رمز ارز تولید شــده به
تهاتردرآورد .نرخ ارز تهاتری مورد نظر هم برای
رمز ارزها بر اســاس باالترین نرخ تعیین شده
توســط بانک مرکزی در بازه زمانی سه ماهه،
مشخص میشود .وزارت صنعت ،معدن وتجارت
با همکاری سازمان نظام صنفی رایانهای مکلف
بــه نظارت بر اصالت رمز ارز تعهدی واحدهای
تولیدی است.
تبصــره دو آن نیز تاکیــد دارد که مزارع
استخراج رمزارز میتواند با اخذ مجوز از وزارت
نیرو و با ظرفیت مورد نیاز نسبت به احداث یا
مشــارکت در نیروگاه برق اقدام و برق تولیدی
مازاد بر مصرف خود را به وزارت نیرو با رعایت
ضوابط ابالغــی و با رعایت بنــد ت ماده ۴۸
قانون برنامه ششم توسعه و یا متقاضیان داخلی
وخارجــی به فروش رســانند .این نیروگاهها و
نیروگاههای دارای قرارداد دوجانبه ،در حد تامین
برق مورد نیاز این مزارع مشمول تعرفه سوخت
واحدهای صنعتی مقیاس کوچک هستند .مزارع
رمزارز به میزان مشارکت در احداث نیروگاههای
احداثــی در مناطق محروم ،از پرداخت هزینه
ترانزیت برق و پنجاه درصد ( ۵۰درصد) تعهد
ارزی این ماده مســتثنی و مشمول یارانه گاز
مصرفی بخش کشاورزی هستند.
بر همین اســاس فعــاالن بــازار ارزهای
دیجیتال معتقدند ارز دیجیتال ملی زیرمجموعه
رمزارزهای تولیدشــده در مزارع ایران اســت.
رمزارزهایی کــه در این مدت مجوز فعالیت و
استخراج آنها صادر شده بود ولی دیگران اجازه
فعالیت و استخراج آن را نداشتند .آنها میگویند
در راستای شفافیت باید بدانیم این دیگران چه
کسانی هستند؟ و پشتوانه رمزارز ملی چیست؟
حال باید دید که رمزارز ملی چگونه توانایی
برخورد با تحریمها را خواهد داشت و اگر قرار
است که در فهرست تحریمها قرار بگیریم مسئله
بلوکه شدن پولها در کشورهای ثانویه چگونه
رفع خواهد شد؟ نگرانی دیگری که اکثر فعاالن
این بازار دارند این است که با در دست گرفتن
مسئله رمزارزها توسط دولت ،این ارزها از حالت
مخفی و پنهان بودن خارج شده و ممکن است
مانند بورس مشکالتی را برای پاییندستهای
این بازار به وجود آورد.

برای مســکن به شدت پایین است .یعنی درصورت افزایش قیمت
آن ،تغییر زیادی در تقاضا ایجاد نمیکند ،چرا که از جمله کاالهای
ضروری هر خانواری است.
چنانکه مطابق سرشماریهای رسمی مرکز آمار ایران و دادههای
آماری بانک مرکزی ،در بازه زمانی  ۱۳۸۵تا  ۱۳۹۵بیش از  ۷میلیون
واحد مسکونی (بدون احتساب خانههای خالی از سکنه) به موجودی
مسکن کشور افزوده شده ،با این حال فقط  ۲.۴میلیون خانوار جدید
دارای مسکن ملکی شــدهاند .به عبارت دیگر ،طی  ۱۰سال اخیر
از کل تقاضای بازار مســکن ۶۶ ،درصد آن جزء تقاضای سرمایهای
و فقط  ۲۴درصد معامالت مربوط به تقاضای مصرفی بوده است.
انجماد سرمایه بانکها در مسکن و مستغالت و
کاهش قدرت تسهیالتدهی
قرار گرفتن امالک در ترازنام ه بانکها منجر میشود تا بخشی
از دارایی بانکها منجمد شــده و قدرت تسهیالتدهی آنها کاهش
یابد ،آن هم در شرایطی که بخش حقیقی اقتصاد به واسطه افزایش
هزینههای تولید ،با محدودیت نقدینگی برای رفع نیازهای مبادالتی
خود مواجه است.
وزارت امور اقتصادی و دارایی در گزارشــی تحت عنوان بسته
رونق تولید که در سال  98منتشر گردید به مشکالت بانکی پرداخته
است .طبق برآوردهای این گزارش از صورتهای مالی نظام بانکی
اینگونه آمده« :انجماد  ۳۵درصد از داراییهای نظام بانکی در امالک
و مســتغالت راکد و مطالبات بانکها از دولت و عدم ایجاد جریان
نقدی توسط آنها برآورد میشود».
لوکسسازی در سایه ابربدهکاری
انتشــار لیســتی  11نفره از ابربدهکاران بانکی که حدود 90
هــزار میلیارد تومان از معوقات بانکی را به خود اختصاص دادهاند،
با واکنشهایی از سوی افکار عمومی همراه شد .در میان این افراد،
شــخصی که  4هزار میلیارد تومان به شــبکه بانکی بدهکار است،
صاحب چندین برج و شرکت ساختمانسازی است .از معروفترین
برجهای این ابربدهکار بانکی ،برج روما رزیدنس و فلورا در کامرانیه
و برج مریم در الهیه تهران است.
ساخت بزرگترین مال غرب آسیا با خلق پول از هیچ!
ســاخت بزرگترین مال غرب آسیا در ایران به عنوان یکی از
مصادیق عجیب ملکداری بانکها قابلیت بررسی در آکادمیهای
اقتصاد را دارد تا شاید ذهنیت اقتصاددانان نسبت به پول در اقتصاد
مدرن ،واقعیتر گردد .شــاید بهتر باشد اینگونه بیان کرد که اساساً
شکلگیری یکی از بانکهای خصوصی ،برای تأمین مالی این پروژه
توسط بانک مذکور از محل خلق پول و انتشار بدهی بوده است.
در واقع بانک برای تأمین مالی این پروژه شــروع به خلق پول
و تزریق به این پروژه میکند .ســپس وقتی با کمبود ذخایر مواجه
میشود ،شروع به سپردهگیری از مردم با نرخ بهره باال مینماید (که
منجر به فشــار بر نرخ بهره برای سایر بانکها و شکلگیری جنگ
نرخ بهره نیز شد) .حجم خلق پول به قدری باالست که مجبور به
جذب ذخایر از دیگر بانکها در بازار بین بانکی میشود ،اما باز هم
کمبود ذخایر جبران نمیشود .بنابراین در آخرین مرحله دست به
اضافه برداشت از بانک مرکزی میزند .ایرانمال  100هزار میلیارد
تومانی ،بر پای ه  40هزار میلیارد تومان بدهی بنا شده است!
با مراجعه به ســایت رسمی ســایر بانکها نیز میتوان لیست
بلند باالیی از پروژههای برج و پاساژســازی و ملکداری بانکها را
مشاهده نمود .این امر بیانگر آن است که در نبود مقررات تنظیمی
از جمله «مالیات بر عایدی ســرمایه» ،بازار امالک و مستغالت به
حوزهای پرســود برای بانکها و درعین حال پر زیان برای جامعه
تبدیل شده است!
اخذ مالیات بر عایدی سرمایه یکی از ابزارهایی است که میتواند
سازوکار خروج سرمایه از این چرخه زیانبار اقتصادی را فراهم کرده
و زمینه تنظیم بازار و افزایش قدرت تقاضای موثر را فراهم کند.

ایدهای برای
کاهش مصرف کولرهای آبی

همانطور که میدانید و بارها مســئولین محترم
اعالم میکنند هر ساله در فصل گرما بهدلیل استفاده
زیاد از دستگاههای سرمایشی متاسفانه هزینه سنگینی
به صنعت برق کشور وارد میشود و مصرف این انرژی
گرانبها به اوج میرســد و این چالش عموما ناشی از
چند دلیل است؛ یک :استفاده از کولر گازی در مناطق
گرم و خشک و معتدل که مصرف انرژی حدود  4برابر
یک کولر آبی دارد و در این مناطق با توجه به شرایط
گفته شــده از انواع کولر آبی که مصرف برق کمتری
دارد نیز میشــود اســتفاده کرد .دوم :غیراستاندارد
بودن و انرژیبر بودن کولرهای گازی (البته تعدادی
از برندهــای چینی) یکی دیگر از چالشهای صنعت
برق ما میباشد .سوم :تکنولوژی کولرهای آبی ما که
متعلق به دهه چهل و پنجاه شمســی میباشد و به
جــز تغییرات اندک با همان روال قبلی و طبق همان
ایدههای اولیه آن تولید میشوند که هم مصرف باالی
بــرق و هم آب دارند .من با توجه به این معضالت 4
ســال پیش تغییراتی در سیســتم برقی این کولرها
دادم که اگر اغراق نباشد حدود  75درصد در مصرف
برق در آن صرفهجویی میشود .و توضیح خالصه آن
اینســت که اگر اکثر کولرهای در حال تولید از یک
دستگاه الکتروموتور پرقدرت و پرمصرف که در حدود
 600وات ساعت مصرف برق دارند بهره میبرند و به
خاطــر اینکه انتقال قدرت با یک تســمه از موتور به
پروانه کولر انجام میشــود عموما الکتروموتور تحت
فشــار قرار گرفته و عالوه بر افزایش مصرف رسمی
آن که در پشت اکثر کولرها مشخصات آن درج شده.
الکتروموتورها در شرایط سخت گرامایی سیمپیچهای
آن نیز داغ شده و تندتند دچار سوختگی موتور و در
نهایت از کار افتادگی کولرها میشود و هزینه سنگینی
بــه مصرفکننده تحمیل میکننــد و در اکثر موارد
سیمپیچی نیز در شرایط داغ تابستان جواب نمیدهد و
نهایتا برمیگردیم سر نقطه اول یعنی سوختگی مجدد
ســیمپیچ .من برای رفع این معضل با الهام گرفتن از
دنده پنج ماشین گیربکسی طراحی کردهام که عالوه بر
مصرف بسیار پایین یعنی یکچهارم مصرف موتورهای
رایج کولر .استهالک بسیار پایینی دارند و در چند مورد
که برای دوســتان و بستگان نصب کردهام .هنوز بعد
از چهار سال تسمه آن را هم عوض نکردهاند .در عین
حالی که بسیار بیصدا میباشد و دور تندتری دارد و
سرمایش بیشتری ایجاد میکند و از هدررفت آب هم
جلوگیری میکند و هزینه برق آن حدود  75درصد
کولرهــای آبی موجود در بازار اســت .من برای ثبت
این اختراع به اداره ثبت مالکیتهای معنوی مراجعه
کردم آنقدر مرا در پیچ و خم قوانین دست و پا گیر
و زائد گرفتار کردند که ناامید شدم .گالیه جدی من
از توجه نکردن برخی مسئولین به ایدههای نو و عدم
حمایت از این ایدههاست.
علیرضا نقدی

