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اخبار اقتصادی

معــاون مســکن و ســاختمان وزیر راه و شهرســازی از معرفــی  ۲۳۰هزار
متقاضی دریافت وام اجاره به بانکها خبر داد و گفت :تاکنون هفت هزار
نفر وام اجاره را دریافت کردند.محمود محمودزاده افزود :تا کنون حدود
 ۷هزار پرداخت وام ودیعه مسکن از سوی بانکها انجام شده است که
البته ســرعت پرداخت مورد قبول نیســت.وی از رایزنی با بانک مرکزی
برای افزایش سرعت پرداخت وام ودیعه به مستأجران خبر داد و گفت:
چندین بار اعالم کردیم که ســرعت پرداختیها توسط نظام بانکی باید
افزایش یابد.معاون مســکن و ســاختمان وزارت راه و شهرســازی ادامه
داد :تــا روز گذشــته حــدود یک میلیــون و  ۵۰هزار نفر بــرای دریافت وام
ودیعه مسکن در سامانه ثبتنام کردند و  ۲۳۰هزار نفر از رقم ثبتنامی
به بانکها معرفی شدند و تکمیل مدارک داشتند .همچنین از این رقم
نیــز حدود  ۷هزار نفر توانســتند وام ودیعــه را دریافت کنند.محمودزاده
عنوان کرد :یکی از مشکالت عمده ما در این مقطع ،سختگیری بانکها
و تضامینی اســت که ســرعت دریافت وام را برای متقاضی کاهش داده
است که امیدواریم راهکاری برای آن اتخاذ شود/.ایرنا

مبادله روزانه  40میلیون دالر بیت کوین به صورت غیر رسمی در کشور

گــروه اقتصــادی | ســخنگوی کمیســیون اقتصــادی
مجلس با اشــاره به بازار غیررســمی خرید و فروش
رمــزارز در داخــل کشــور و بــا تشــریح مزیتهــا و
خطرهــای مبــادالت رمــزارز گفــت :در داخل کشــور
روزانــه  ۷۰۰بیت کویــن (حدود  40میلیــون دالر) به
صورت غیررسمی خرید و فروش میشود.
کمیســیون اقتصادی مجلــس گزارشــی درمورد
اســتخراج و مبادله رمزارزها در داخل کشــور منتشــر
کــرده اســت .این گــزارش نشــان میدهد کــه برخی
برآوردهــا (از بررســی ســایتهای صرافــی آنالیــن
ایرانــی) حاکی از آن اســت که در بــازار داخلی روزانه
 700بیــت کویــن معــادل حــدود  40میلیــون دالر
(معــادل حــدود  1000میلیــارد تومــان) ،بهصــورت
غیررســمی خریــد و فــروش میشــود .در برخــی
برآوردهــا رقم معامــات رمزارزها در بــازار صرافی
ارزهــای دیجیتال معــروف داخلی (اکســچنجها) تا
 2هــزار میلیارد تومان نیز نشــان میدهد .براســاس
آنچه در گزارش کمیســیون اقتصــادی در مورد بازار
رمزارزهــا در کشــور آمــده اســت :عالقــه زیــاد ایجاد
شده به بهرهمندی از رشد قیمت رمزارزها (هرچند
در ماهیــت ایــن رشــد و نتیجــه آن ابهاماتــی وجود
دارد) ،واقعیتی غیرقابل انکار اســت .از اینرو مردم
بــه صورت گســتردهای در حال گرایش و فعالیت در
چ یک
ایــن بازار هســتند .این در حالی اســت کــه هی 
از بســترهای تبــادل ایــن رمزارزهــا در کشــور دارای
مجوز نیســت و البته هیچ سیاســتگذاری برای اقدام
قانونمنــد در ایــن حــوزه نیــز در کشــور انجام نشــده
است که از نقاط ضعف کشور در این موضوع است.
همچنین به دلیل فقدان مقررات و عدم وجود بازار
سازمان یافته ،عموم مردم بهدلیل عدم بهرهمندی
از دانــش الزم در خریــد امــن رمزارزهــای با اصالت
و همچنیــن بــه دلیــل عــدم دسترســی بــه صرافــی
و فروشــندگان دارای مســئولیت داخلــی ،بــا انجــام
خریدهــای اینترنتی دچار خســارت و یا حتی بهطور
ناخواســته درگیر جرایم پولشــویی میشــوند ،از این
حیث الزم است ضمن تعیین متولی ،به ساماندهی
این تقاضاها پرداخته شود .البته یکی از دغدغههای
اساســی ،تبعات رســمیت یافتن رمــزارز در تبادالت
داخلــی اســت چــرا کــه اوالً اســتفاده از رمــزارز در
مبــادالت داخلی موجب تضعیف حکمرانی ریال و
کاهش اقتدار بانک مرکزی خواهد شد ثانیاً رسمیت
یافتــن آن باعــث اقبــال عمومی بــه اســتفاده از آن

میشود درحالی که حوزه رمزارز به دلیل ویژگیهای
غیرقابل کنترلی آن میتواند زمینهســاز خســارت به
مردمی شــود که اطالعــات تخصصــی در این حوزه
ندارند .در این بین ،به دلیل ممنوعیتهای اعالمی
(و کمتر اعمالی) مبادله رسمی رمزارزها ،تقاضاهای
داخلــی رمزارز به بازارهای کشــورهای مجاور ســوق
یافته اســت که عــاوه بر خــروج حجم زیــادی از ارز
کشــور ،بــا ریســکهای ناشــی از عــدم پشــتیبانی در
بازارهــای خارجــی همــراه شــده اســت .غالمرضــا
مرحبــا ضمن قرائــت گزارش کمیســیون اقتصادی
درخصــوص بررســی وضعیــت صنعت اســتخراج
رمزارزهــای جهــان روا و مبــادالت آن در داخــل در
جلســه روز گذشته مجلس گفت« :باید بررسی شود
کــه ســناریوی طرح موضــوع رمــزارز در پشــت پرده
چیســت .عدم احراز هویت مبادلهکنندگان این بازار
خــود یک چالش برای کشــورها میباشــد .اســتفاده
رمزارزها به عنوان پول البته محل تأمل کارشناســان
هم میباشــد برخی این پدیده را شبیهسازی فلزات
گرانبها میدانند که عدم محدودیت جغرافیایی آن
باعث شــکلگیری یک اقتصاد فرامرزی شــده که در
ایران نیز استخراج و مبادالت آن متقاضیانی دارد که
به صورت غیررسمی فعالیت میکنند».
وی افــزود« :میزان اســتخراج ســاالنه رمــزارز ۱۵
میلیــارد دالر و در ایــران  ۱.۱میلیــارد دالر بــرآورد
میشــود .در داخل کشــور روزانــه  ۷۰۰بیت کوین به
صــورت غیررســمی خریــد و فروش میشــود مردم
توسط بســترهایی این فعالیت ر انجام میدهند که
هیچکدام دارای مجوز نمیباشــد ».گزارش نظارتی
کمیســیون اقتصادی مجلس درخصوص وضعیت
صنعت اســتخراج رمــزارز و مبــادالت داخلی آن در
کشــور نشــان میدهد که ارزش کل بــازار رمزارز دنیا
 ۱.۵تریلیــون دالر بــا گردش روزانــه  53میلیارد دالر
تخمین زده میشــود کــه بیت کوین بــه تنهایی ۵۷
درصــد ایــن بــازار را به خــود اختصاص داده اســت.
میزان استخراج سالیانه رمزارزها در دنیا  ۱۵میلیارد
دالر و در ایران  ۱.۱میلیارد دالر (در شرایط غیررسمی
فعلی) برآورد میشــود .براساس گزارش کمیسیون
اقتصادی مجلس ،در حال حاضر از  ۳۲۴هزار بیت
کویــن اســتخراجی ســاالنه دنیــا  ۱۹۵۰۰بیــت کوین
بهصــورت غیررســمی در ایران اســتخراج میشــود.
گزارش کمیســیون اقتصادی مجلس نحوه مواجهه
با پدیده رمزارز را در  ۵حوزه دســتهبندی کرده است
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کمیسیون اقتصادی مجلس گزارش داد

رئیسجمهور :اقدامات اثرگذار برای ثبات
بازار و کنترل قیمتها ضروری است

رئیسجمهوری با ضروری خواندن اقدامات اثرگذار برای ثبات در بازار،
کنتــرل قیمتهــا و تأمین مــواد اولیــه ،از وزارتخانههای صمــت و جهاد
کشــاورزی خواســت برای حل مشــکالت معیشــت روزانه مردم تدبیر و
چارهاندیشــی کنند.بــه گــزارش پایگاه اطالعرســانی ریاســتجمهوری،
آیتاهلل ســید ابراهیم رئیســی در ششمین جلسه ســتاد هماهنگیهای
اقتصــادی دولت بــه وزارتخانههای صنعــت ،معدن و تجــارت و جهاد
کشاورزی تأکید کرد که با برنامهریزی کوتاه مدت ،میانمدت و بلندمدت
ضمن اصالح فرایندها ،برای حل مشکالت معیشت روزانه مردم تدبیر
و چارهاندیشی کنند.رئیسجمهوری از وزیران مربوطه و دبیرخانه ستاد
هماهنگــی اقتصادی دولت خواســت تا طرحها و برنامههــای تحولی را
بــا مشــارکت صاحبنظــران و فعاالن اقتصــادی تهیه و پــس از تصویب،
ابعاد مختلف آن را برای مردم تبیین و تشــریح کنند.رئیســی همچنین
بــه معاون اول مأموریت داد ســامانه جامع تجــارت را در یک زمانبندی
مناســب پیگیــری کند و بــه نتیجه برســاند.وی ،دولت را ناظــر اصلی در
بــازار دانســت و گفت :مردم انتظــار دارند با اولویتبندی مســائل مهم
اقتصــادی و بــا تالش شــبانهروزی ،تحولــی ملموس در اقتصاد کشــور و
معیشــت آنــان رخ دهد.براســاس این گــزارش ،در این جلســه موضوع
«سیاســت تجــاری و ارزی» و «راههــای افزایــش و توســعه صــادرات
غیرنفتــی» مــورد بررســی قرارگرفت.براســاس برنامــه وزارت صنعت،
معــدن و تجــارت ،افزایش صادرات غیرنفتی از  ۳۵میلیــارد دالر به ۷۰
میلیــارد دالر ،هدفگذاری شــده کــه الزمه آن اصالح ســاختار و مقررات
صادراتــی و افزایش ســبد کاالهای دانشبنیان ،پیشــرفته و اشــتغالزا در
صادرات و نیز تقویت بازارچههای مرزی اســت.در این جلسه همچنین
برای اجرایی شدن این طرحها ۱۴ ،پروژه زیرساختی و نیز مسیرهای ویژه
تجاری بین ایران و کشــورهای هدف بررســی و الزامات آن مورد بحث و
تبادل نظر قرار گرفت.
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پاداش  ۳میلیارد تومانی
معرفیکنندگان مراکز استخراج غیرمجاز رمز ارز

شــرکت تولید ،انتقال و توزیع نیروی برق ایران گفت :ســه میلیارد تومان پاداش به
معرفیکنندگان مراکز استخراج غیرمجاز رمز ارز پرداخت شده است.
وزارت نیــرو بــه گزارشهــای مردمــی کــه منجر به کشــف مراکــز غیرمجاز شــوند تا
ســقف  ۱۰میلیــون تومان پــاداش ارائه میدهد و در صورتی که مرکــز غیرمجاز در یکی
از نهادهــای دولتــی یا نهادهایی کــه از بودجه عمومی اســتفاده میکنند باشــد ،مبلغ
پاداش دو برابر شده و سقف آن به  ۲۰میلیون تومان افزایش خواهد یافت.
بر این اساس تاکنون نزدیک به  ۳میلیارد تومان به عنوان پاداش به عامالن شناسایی
مردمی پرداخت شــده است .جمعبندی گزارشهای ارسالی نشانگر آن است ،استفاده
غیرقانونــی از تعرفــه بــرق خانگــی یــا از طریق انشــعاب مســتقیم (بــرق دزدی) برای
اســتخراج رمزارز به ترتیب از  ۶و  ۵درصد در ســال  ۱۳۹۹به  ۱۲و  ۱۰درصد در بهار ســال
 ۱۴۰۰افزایش یافته است/.ایرنا

که شامل استفاده از رمزارزها برای تبادالت خارجی
همراه ،استخراج و تولید رمزارزهای موجود ،طراحی
رمزارزهــای ملی یا چندجانبه ،تبادل رمزارز ،صنایع
مرتبط با رمزارز میشود.
ëëاستفاده از رمزارز در شرایط تحریمی
بر این اســاس در حوزه استفاده از رمزارزها برای
تبادالت خارجی ،به نظر میرســد ب ه واسطه امکانی
کــه رمزارزهــا در کاهــش اثــر تحریمها  -به واســطه
دشــوارتر بودن رصد مبادالت آنهــا  -ایجاد میکند،
نمیتوان نسبت به استفاده از این ظرفیت بیتفاوت
و بیبرنامــه بــود .قاعدتــاً با محاســبه مخاطــرات از
دســت رفتن ســرمایه به دالیــل مختلف و مقایســه
آن با شــرایط مبادالت غیررســمی کشــور در دنیا که
مخاطــرات مشــابهی دارد ،اســتفاده از شــیوههای
گوناگــون جلوگیــری از رصــد مبــادالت مالــی کشــور
منطقــی و ضــروری بــه نظر میرســد که اســتفاده از
رمزارزهــا در ایــن راســتا ،بهعنــوان مســیر جایگزین
معامالت تهاتری یا تسهیلکننده این نوع معامالت
قابــل تعریــف اســت .در ایــن حــوزه ،فــارغ از بحث
اســتخراج رمزارزهــا ،میتــوان مــا به ازای صــادرات
کشــور بــه کشــورهای مختلــف ،رمــز ارز دریافــت و
در قبــال واردات نیــز همــان رمزارزهــا را پرداخــت
کــرد .اســتخراج رمــزارز در حــوزه اســتخراج و تولیــد
(ماینینــگ) رمزارزهــای موجــود (و از جملــه بیــت
کویــن) ،مزیــت مذکــور میتوانــد به صــورت تبدیل
منابع انرژی فســیلی کشــور و یا ســایر منابع طبیعی

همچــون جریــان آب و باد و انرژی هســتهای به برق
و سپس اســتخراج رمزارز با استفاده از برق تولیدی،
تعریــف شــود .بــه واقــع در صــورت محــدود شــدن
صادرات انرژی فســیلی و برق کشــور ،مسیری برای
تبدیــل آن به رمــزارز و اســتفاده از آن بــرای واردات
ضروری در کشــور تعریف میشود .البته باید خروج
ارز بــرای خریــد دســتگاهها و تجهیــزات ماینینگ را
نیــز مدنظر قــرار داد .همچنیــن وجود بــازار پررونق
جهانی رمزارز و قابلیت تبدیل آن به ارزهای واقعی
میتواند ظرفیت بالقوهای برای دسترســی به منابع
ارزی باشد.
ëëرمزارز ملی
در حوزه طراحی رمزارزهــای ملی یا چندجانبه،
شــاید یکی از مهمتریــن و مغفولترین بخشهایی
بحث رمزارزها باشــد کــه هرچنــد تالشهایی برای
آن انجــام شــده اســت .امــا ظاهــراً بازخوردهــای
منفــی زیــادی مبنــی بر اثربخــش نبودن ایــن اقدام
وجــود دارد .بــه نظــر میرســد اتفاقاً همینجا اســت
کــه همچون توجه به ظرفیتهــای داخلی در ایجاد
شــبکه ملــی اطالعــات ،پیامرســانهای داخلــی و
ماهواره داخلی ،باید اهتمام جدی سیاســتگذاران و
مدیران کشور بهکار گرفته شود تا بتواند ب ه جای بازی
در بســتری مبهم و طراحی شــده ،خــود ایجادکننده
قواعــد بــازی و اعمــال حاکمیت باشــد .بزرگترین
نقطــه مقاومت و مخالفت بســیاری از فعــاالن این
بــازار نیــز همین جاســت کــه بایــد درخصــوص آن

توگوها و بررسیهای عمیقتری صورت پذیرد.
گف 
ëëتبادل رمزارز
حوزه تبادل رمزارز و بویژه ایجاد بسترهای تبادل
رمــزارز در داخل کشــور ،مهمتریــن و پرچالشترین
حــوزه بحــث در زمینــه رمزارزهــا اســت کــه نیازمند
بررســی دقیــق و آینــده نگــری عمیــق اســت .اتفاقاً
ریســک بزرگی که متوجه اقتصاد کشــور است نیز در
همین بخش اســت که البته برخورد صرفاً ســلبی و
منفعل موجود با این حــوزه هرگز نمیتواند راهحل
مناســبی برای مواجهه با این ریســک باشــد .تبدیل
ایــن تهدید بــه فرصت و بررســی دقیقتر جنبههای
مثبت موضوع تبادل رمزارز ،در کنار ریسکهای آن
و همچنین بررســی دقیق آثار اقتصــاد کالنی تبادل
رمزارز در کشــور توســط عموم مردم ،از الزامات این
حوزه است.
ëëصنایع مرتبط با رمزارز
در حــوزه صنایع مرتبط با رمــزارز ،ابتدا صنعت
برق و چگونگی تســهیم برق موجود بین این بخش
و ســایر بخشهــای اقتصــاد و یــا توســعه ظرفیــت
تولیــد برق برای توســعه اســتخراج رمزارزها مطرح
میشــود .همچنیــن تکنولوژی ایجــاد و تولید رمزارز
(روش اثبــات کار یا اثبات ســهم یا ســایر روشها که
تأثیر بســیار مهمی بر مصرف برق و سایر جنبههای
موضــوع دارد) ،محــل و تأسیســات واحدهــای
(فارمهــا یا مزارع) اســتخراج ،و چگونگی دسترســی
به دســتگاههای اســتخراج (ماینر) از جملــه واردات
یا ســاخت ایــن دســتگاهها از دیگــر بحثهای مهم
صنایع مرتبط با رمزارز هستند .در گزارش کمیسیون
اقتصــادی مجلــس به دولت پیشــنهاد شــده اســت
بــا هدفگــذاری و برنامهریــزی مشــخص ،نســبت
بــه ارزیابــی و مطالعــه آینــده پژوهی ایــن موضوع،
ســاماندهی و اســتفاده از ظرفیتهــای ایــن حــوزه
استفاده حداکثری نموده و نسبت به افزایش قدرت
کشــور در این حوزه ،با انتخاب راهبرد مناسب در هر
پنج حوزه اشــاره شده ،اقدام کند .گزارش کمیسیون
اقتصادی مجلس همچنین با اشاره به اینکه درحال
حاضر صنعت استخراج رمزارز که تعداد واحدهای
آنها به سرعت در حال افزایش است ،عموماً در خأل
مقررات ،بهصورت زیرزمینی و استفاده از انشعابات
برق غیرمجاز شکل گرفته است ،قانونگذاری ،ایجاد
شــفافیت و اســتفاده از محصــوالت دیجیتــال آن را
ضروری دانسته است.

