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انجمن بالک چین ایران با انتشار مقاله ای در وب سایت رسمی خود به اتفاقات اخیر 
بازار ارزهای دیجیتال در ایران واکنش نشان داد. متن کامل این مقاله را در ادامه می خوانید:
با توجه به این که در روزهای اخیر، مطالب پراکنده  و بعضاً متناقضی از سوی مراجع 
ذی ربط در رابطه با مســائل حقوقی مرتبط با مالکیت و تبادل رمزارزها و موضوع مجاز 
بودن یا غیر مجاز بودن آن منتشــر و یا در رســانه ها اعالم شده است و اقدامات اجرایی 
غیرســازنده ای نیز توسط نهادهای اجرایی دولتی مبتنی بر این استدالل ها ممکن است به 
زودی اجرا شــود، کارگروه تبادل انجمن فناوران زنجیره بلوک با همکاری تیم حقوقی 
مجربی که زیر نظر جناب آقای دکتر عرفان الجوردی )وکیل پایه یک دادگستری( فعالیت 
می نمایند، این مقاله حقوقی را برای پاسخ به مهمترین پرسش های حقوقی مرتبط با این 

موضوع، تهیه و منتشر کرده است.
الزم به ذکر می باشد که منابع و مراجع موجود در این مقاله، شامل مستندات، قوانین 
موضوعه و همینطور اعالمات مراجع رسمی می باشد و طبیعتاً شامل مستنداتی نیست که 
به ادعای مقامات مسئول محرمانه هستند و هرگز به صورت عمومی منتشر نشده اند. امری 

که امکان هرگونه ارجاع و شمول آن ها را در این مقاله، ناممکن ساخته است.

آیا بر اساس مبانی قانونی و فقهی 

تملک و خرید و فروش رمزارزها مجاز است؟
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آیا رمزارزها مال محسوب می شوند؟
از رویکرد حقوقی، مال چیزی است که ارزش داد و ستد دارد و 
در برابر آن پول یا مال دیگر داده می شود و از نظر اقتصادی ارزش 
مبادله را داشته باشد )امامی، سیدحسن، حقوق مدنی، ج۱، ص۲۶، 
تهران، انتشارات کتاب فروشی اسالمیه، چاپ نوزدهم، بهار ۱۳۷۷( 
معیار تمییز این ارزش نوعی است و در اختیار عرف است یعنی هر 
چیزی که در بازار معادل مبلغی پول اســت از رویکرد حقوقی مال 

محسوب می شود.
از رویکرد فقهی، مال عبارت است از »ما یبذل بازائه ماٌل« یعنی 
آن است که به ازاءش مال بذل می شود. همین طور گفته شده است 
مــال، یعنی، »ما یرغب إلیه العقالء«؛ یعنی، آن چه عقال به آن رغبت 
می کنند، مال قلمداد می شود. امام خمینی )رضوان اهلل تعالی علیه( 
اســتدالل نموده اند، کسانی که مالیت را در بیع معتبر می دانند، این 
مالیّــت عند جمیع العرف مالک نیســت، مالیّت عند طائفهٍ خاص 
مالک نیست، حـتی اگر در نزد یک شخص مالیت داشته باشد آن 
هــم کفایت می کند. محقق ایروانی نیز در تعریف مال، دو مالک را 
مطرح می کند: »حاجه الناس إلیه«، یعنی، مال چیزی است که مردم 
در امور دنیوی یا امور اخروی احتیاج داشتند، مثاًل خود قبر با قطع 
نظر از ُمردن و امور اخروی چه ارزشــی دارد که آدم قباًل اینجا را 
بخــرد، آن هم زیر زمین؟ دِل زمین را بخواهد برای خودش بخرد، 
بــرای اینکه در امور آخرت و برای مردنش نیاز دارد. ایشــان این 
توسعه را داده و می گوید آنچه مردم به آن احتیاج دارند در امور دنیا 

یا در امور آخرتشان.
شرط دوم عبارت است از »عدم امکان الوصول إلیه بال إعمال 
عمٍل«؛ یعنی، مال آن است که انســان، بدون اینکه عملی را انجام 
بدهد به او نرســد. )آیت اهلل محمدجــواد فاضل لنکرانی، دروس 
خارج فقه، کتاب البیع براســاس تحریرالوســیله، شرایط عوضین، 

جلسه پنجم، ۱۳۹۴/۶/۳۱(
بنابــر تعریف حقوقی و فقهی مذکور در فــوق، در مال بودن 

رمزارزها تردیدی نیست؛ زیرا
- رمزارزها، ازنظر اقتصادی ارزش مبادله دارند؛

- عرف داخلی و عرف بین المللی آن چنان رغبت و تمایلی به 
رمزارزها از خود نشــان داده است که امروز ارزش بازار جهانی آن 

بالغ بر ۲۵۳۰ میلیارد دالر است.
- مردم، برای خرید رمزارزها، مالی پرداخت می کنند که ممکن 

است شامل ریال، ارز و یا رمزارز دیگری باشد؛
- از رمزارزهــا برای پاســخ بــه نیازهای دنیــوی، از جمله 
سرمایه گذاری، توسعه فن آوری و یا پرداخت های خارجی استفاده 

می شوند؛ و در نهایت
- تملک رمزارزها، نیاز به فعالیت انسانی دارد که در استخراج 

و یا تبادل تجاری متجلی می شود.

آیا خرید و فروش رمزارزها براســاس موازین عمومی قانونی و 
فقهی مجاز است؟

براساس ماده- ۱۰ قانون مدنی »قراردادهای خصوصی نسبت به 
کسانی که آن را منعقد نموده اند در صورتی که مخالف صریح قانون 

نباشد، نافذ است«
منظور از قراردادهای خصوصی، تراضی به هر گونه تعهد انتقال، 
ترک فعل معین، فعل معین، و اســقاط آن است؛ و درصورتی که در 
الزامــی بودن قانون معینی تردید گــردد، اصل بر عدم الزامی بودن 

است. )جعفری لنگرودی، ۱۳۴۹، صص ۲۴۹، ۶۶۰(
برخــی گمان می کنند این اصل در حقوق ما پیشــینه تاریخی 
ندارد و نویســندگان قانون مدنــی از قانون مدنی فرانســه الهام 
گرفته اند، در صورتی که فقهای ما دســت کم در مبحث شــرط از 
همین اصل پیروی کرده اند. گروهی از مفسران و فقیهان نیز وفای به 
همه عقودی را که برخالف اخالق و عقل و شرع نباشد را واجب 
دانسته اند؛ »ابن زید و زید بن اسلم گویند: مقصود پیمان هایی است 
که مردم با یکدیگر یا با خود می بندند مانند عقد زناشــویی و بیع 
و عهد و قســم و...« و یا برخی به نقل از ابن عباس و جماعتی از 

مفسران گویند: ای مؤمنان به عهدها و قراردادها وفا کنید.
بنابر مفاد قانون مدنی و نظرات فقهی مذکور در فوق

-مبادله رمزارزها، براســاس ماده ۱۰ قانون مدنی، اصل آزادی 
قراردادهــا و قاعده اوفوا بالعقود، مجاز اســت؛ مگر آن که قانونی 

تصریحا مبادله رمزارز را ممنوع نموده باشد.

)تنظیمی  رگوالتوری  چارچوب  در  رمزارزها  فرورش  خریدو  آیا 
بازار( مجاز است؟

- تصویب نامه شماره ۵۸۱۴۴/ت ۵۵۶۳۷ ه مورخ ۱۳۹۸/۵/۱۳ 
هیات محترم وزیران

براســاس بند ۱ تصویب نامه هیات محترم وزیران، »استفاده از 
رمزارزها، صرفا، با قبول مســوولیت خطرپذیری )ریسک( ازسوی 
متعاملین صورت می گیرد و مشــمول حمایت و ضمانت دولت و 
نظام بانکی نبوده و اســتفاده از آن در مبادالت داخل کشــور مجاز 

نیست.«
مفاد مصوبه هیات محترم وزیران داللت بر امور ذیل دارد:

الف- استفاده و خریدوفروش رمزارز مجاز است.
ب- دولت و نظام بانکی ارزش ذاتی رمزارز را تضمین نمی کند.
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عــدم تضمین مذکور،  در برابر تعهد به تضمین ریال، به عنوان 
ارز رایج کشــور است. مستند به بند ۱ ماده ۵ قانون پولی و بانکی 
کشــور، مصوب ۱۳۵۱/۴/۱۸ و اصالحــات بعدی، »بانک مرکزی 
جمهوری اسالمی ایران باید برابر صددرصد اسکناس های منتشر 

شده همواره پشتوانه در اختیار داشته باشد«
بنابرایــن، از آن جهت که بانک مرکزی، برخالف ریال، ارزش 
ذاتی رمزارزها را تضمین نمی کند، تعهدی به حفظ پشــتوانه برای 

رمزارزها ندارد.
ج- استفاده از رمزارزها برای مبادالت داخلی کشور مجاز نیست.

این ممنوعیــت از حرف »الف« ماده ۳ قانــون پولی و بانکی 
کشور، مصوب ۱۳۵۱/۴/۱۸ و اصالحات بعدی، ناشی می شود که 
مقرر داشــته است »امتیاز انتشار پول رایج کشور در انحصار دولت 
اســت و این امتیاز با رعایت مقررات این قانون منحصراً به بانک 

مرکزی جمهوری اسالمی ایران واگذار می شود«.
براســاس مســتندات قانونی مورد اشــاره، افراد مجاز نیستند 
در معامالت داخلی، از رمزارز، به عنوان واســطه ارزش یا وســیله 
پرداخت اســتفاده نمایند؛ اما، ممنوعیت استفاده از رمزارز به عنوان 
وسیله پرداخت، به معنای ممنوعیت تملک و مبادله رمزارز به عنوان 
مال نیســت؛ چه آن که صدر بند ۱ تصویب-نامه هیات وزیران بر 

جواز تملک و مبادله با قبول مسوولیت خطرپذیری داللت دارد.
- دستورالعمل اجرایی موضوع مواد ۴ و ۵ تصویب نامه شماره 

۳۹۲۲۸/ت ۵۷۳۷۳ ه مورخ ۱۳۹۹/۴/۱۵ هیات محترم وزیران
براساس دســتورالعمل اجرایی مورد اشــاره، هدف از تنظیم 
دســتورالعمل عبــارت اســت از »»تعییــن تکلیف، ســاماندهی 
شفاف سازی فعالیت دستگاه های استخراج رمزارز )ماینر( که بدون 

رعایت و تشریفات قانون به داخل کشور وارد شده است.«
- دســتورالعمل مذکــور، هیچ گونــه حکمــی درخصوص 
ممنوعیت تملک و خریدوفروش رمزارز مقرر ننموده-است؛ و در 
عین حــال، تلویحا، داللت بر قانون بودن تملک و خریدوفروش 
رمزارز دارد؛ زیرا محصول فعالیت دستگاه های استخراج، رمزارز 
است که بنابر توضیحات مذکور در فوق، مال محسوب می شود؛ 
و جواز معامله آن از ماده ۱۰ قانون مدنی، اصل آزادی قراردادها، 
منابع معتبر فقهی و دستورالعمل تصویب نامه شماره ۵۸۱۴۴/ت 
۵۵۶۳۷ ه مورخ ۱۳۹۸/۵/۱۳ هیات محترم وزیران استنباط می شود؛ 
چه آن که بی معناســت، قانون گذار استفاده از دستگاه استخراج را 
قانونی بداند؛ اما، مالیت محصول ناشی از استخراج، یعنی رمزارز 

را انکار نماید.

آیا مسدودسازی درگاه های پرداخت رمزارزها مجاز است؟
- بی اعتباری نامه شاپرک درخصوص مسدودنمودن درگاه های 

پرداخت خریدوفروش رمزارز:
شاپرک وفق نامه شماره ۱۲۵۸۳/ص/۹۹ مورخ ۱۳۹۹/۱۲/۱۲، 
خطاب به شرکت های پرداخت یار مقرر نمود »ضروری است ضمن 
دقت در رعایت مســتمر عدم ارائه خدمات به کســب وکارهای 
نامتعارف و خالف قوانین جمهوری اســالمی ایران، بالفاصله پس 
از دریافت این نامه، نســبت به قطع خدمات پرداخت الکترونیک 
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به پذیرندگان پشــتیبانی شــده که کاال یا خدمات مغایر با قوانین 
جمهوری اسالمی ایران و الزامات و قوانین بانک مرکزی جمهوری 
اسالمی ایران ارائه می نمایند )مانند و نه محدود به فروش رمزارز، 
فروش...، سایت های شــرط بندی و قمار و...( اقدام و نتیجه را به 

شرکت شاپرک اطالع رسانی نمایید.«

نامه مذکور با موازین قانونی منطبق نیست؛ زیرا:
- الف- براســاس جواز معامله رمزارزها، مستنبط از ماده ۱۰ 
قانون مدنی، اصل آزادی قراردادها، منابع معتبر فقه و تصویب نامه 
شــماره ۵۸۱۴۴/ت ۵۵۶۳۷ ه مــورخ ۱۳۹۸/۵/۱۳ هیــات محترم 
وزیران، ادعای مخالفت این معامالت با قوانین جمهوری اســالمی 

ایران، نادرست است.
ب- اختیارات و صالحیت های بانک مرکزی جمهوری اسالمی 
ایران، براساس قانون پولی و بانکی کشور، مصوب ۱۳۵۱/۴/۱۸ و 
اصالحات بعدی، تعریف می شــود؛ این صالحیت ها در مواد ۱۰ 
تا ۱۵ قانون مذکور به تفصیل بیان شــده است؛ و هیچ یک از مفاد 
مذکور، داللتی بر صالحیت های تقنینی و یا اجرایی بانک مرکزی، 

در حوزه رمزارزها ندارد.
نکته حائز اهمیت آن اســت که دســتگاه قضایــی در جریان 
رسیدگی به تخلفات ادعایی ارزی بانک مرکزی، حتی درخصوص 
عرضه ارز که از صالحیت های روشن بانک مرکزی است، تصمیم 
بانک مرکزی را در فروش ارز، بدون مصوبه  شورای پول و اعتبار، 
مصداق تخلف تشــخیص داد؛ و بر همین اســاس کیفرخواست 
تنظیمی با جلب به دادرسی رئیس کل وقت بانک مرکزی به دادگاه 

ارجاع گردید.
بنابراین، بانک مرکزی، در نبود صالحیت قانونی مشخص مجاز 
نمی باشــد، معامالت معموله و خدمات ارائه شده به افراد را ممنوع 

و یا محدود نماید.
- بی اعتباری مصوبه ادعایی شــورای عالی مبارزه با پولشویی 

درخصوص ممنوعیت مبادله  رمزارزها
حسب اظهارات پاره ای مســووالن محترم بانک مرکزی، ادعا 
گردیده است، شورای عالی مبارزه با پولشویی، مبادله رمزارزها را 
ممنوع کرده است؛ منصرف از آن که باوجود درخواست های مکرر 
ذی نفعان بازار، مصوبه ادعایی منتشر نشده و چنین به نظر می رسد 
که اصل تصویب آن نیز امری استنباطی بودهاست؛ معهذا وفق بند ۲ 
ماده ۴ قانون مبارزه با پولشویی، مصوب ۱۳۸۶/۱۰/۲، شورای عالی 
مبارزه با پولشویی، مجاز به وضع مقررات و یا تصویب آئین نامه ها 
نمی باشد؛ و تصویب مقررات در این زمینه، در زمره صالحیت های 

هیات محترم وزیران است.
بنابراین مصوبه ادعایی شورای عالی مبارزه با پولشویی، تاثیری در 
جواز خریدوفروش رمزارزها، ناشی از تصویب نامه شماره ۵۸۱۴۴/ت 

۵۵۶۳۷ ه مورخ ۱۳۹۸/۵/۱۳ هیات محترم وزیران، ندارد.
- مغایــرت بســتن درگاه های پرداخت با نظریــات اداره کل 

حقوقی قوه قضائیه
براســاس نظریــه مشــورتی شــماره ۲۴۴۲/۹۲/۷ مــورخ 
۱۳۹۲/۱۲/۲۰، »انجام معامله و داشتن حساب بانکی  ازجمله حقوق 
مدنی هر شخص است و اصوال باتوجه به اصل بیست ودوم قانون 

اسای نمی توان کسی را از این حقوق محروم نمود.«
حتی درخصوص محکومان کیفری نیز نظریه شــماره ۸۶۰/۷ 
مورخ ۱۳۸۲/۱۰/۱۸ مقرر داشته است، باوجود محکومیت کیفری، 
نمی توان افراد را ممنوع المعالمه نمــود؛ مگر آن که ممنوع المعامله 

شدن فرد در حکم قضایی تصریح شده باشد.
بنابراین محدودیت دسترسی به درگاه های پرداخت، ممانعت از 
حق مدنی افراد، مغایر با اصل بیست ودوم قانون اساسی و برخالف 

نظریات مشورتی اداره  کل حقوقی قوه  قضائیه است.
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آموزش دیدن شــما در مورد ریسک و مدیریت سرمایه، شما رو یک قدم از بقیه جلوتر 
می برد. با دانســتن میزان تحمل ریسک، می توانید یک اســتراتژی داشته باشید که از شما و 
دارایی تان محافظت کند. ریسک های بازار ارزهای دیجیتال جنبه های مختلفی دارد که در اینجا 

به چند نمونه اشاره می کنیم:

ریسک احساسی
فکر اینکه می توانید با معامله ارزدیجیتال ماشــین رویاهایتان را بخرید خوب وسوســه 
جذابی اســت. اما این ســکه روی دیگری هم داره. علت اینکه اغلب افرادی که وارد دنیای 
ارزهای دیجیتال می شوند، دچار این نوع هیجان و خطراتی که در پی دارد می شوند این است 
که دانش کافی در مورد زمینه ای که وارد آن شدند را کسب نکرده اند و صرفا بر پایه اخبار و 
هیجانات جامعه وارد این حوزه شدند. یکی از مثال های این موضوع به سال ۲۰۱۷ برمی گردد 
)که تکرار این موضوع با شدت بیشتری در سال ۲۰۲۱ رخ داده است( که افراد زیادی بعد از 
افزایش قیمت شدید بیت کوین، وارد دنیای ارزهای دیجیتال شدند و تا قبل از اینکه متوجه 
شــوند در چه فضایی شروع به فعالیت کرده اند قیمت ها وارد چرخه نزولی و کاهش شدید 
شد. از آنجایی که این اتفاق زیاد رخ میدهد چند تا اصطالح برای این موضوع استفاده می شود 

که با هم آنها را مرور می کنیم:

ریسک های سرمایه گذاری در ارزهای دیجیتال
امیرحسین صادق الحسینی
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 )FOMO( فومو
 Fear Of Missing( ترس از دســت دادن
Out(. این زمانی است که شما یک افزایش 

قیمــت شــدیدی رو در ارزی کــه ندارید 
مشاهده می کنید و این فکر به ذهنتان خطور 
می کند که باید شــما هم سهمی از این سود 
داشته باشید و تا دیر نشده آن ارز رو بخرید.
نکته مهم: مواظب باشید هرگز در این دام 
نیفتید. اگر سهمی رو ندارید و افزایش قیمت 
شدید را تجربه می کرد در مقابل احساسات 
خودتان بایســتید چون دیگر فرصت ورود 
برای شما نیســت و آدم عاقل سوار قطاری 

که حرکت کرده نمی شود.
اف یــو دی )FUD(: این کلمه مخفف 

ســه کلمه تــرس )Fear(، عــدم اطمینان 
)Uncertainty( و شک )Doubt( هستند. این 
اصطالحی که به روشــی اطالق می شود که 
در آن افــراد یا ســازمان هایی در مورد یک 
ارز یا سهم شــروع به انتشار اخبار منفی و 
ضــد و نقیض می کنند کــه در اینجا هدف 
این اســت که افرادی که آن ارز یا سهم رو 
دارند بترسند و شروع به فروختن آن بکنند. 
در اینجا افرادی منتظر هســتند تا آن ارز رو 
در پایین ترین قیمت خریداری کنند. به این 
منظــور حتما اخبار رو بایــد از منابع موثق 
و مطمئن پیگیری کرد. یکــی از مهمترین 
نمونه ها در ســال ۲۰۱۷ ســخن مدیرعامل 
شرکت جی پی مورگان )یکی از غول های 

مالی جهان( در مورد بیت کوین بود که آن را 
یک کالهبرداری دانسته بود )بگذریم از این 
که در حال حاضر شرکت جی پی مورگان 
خودش وارد دنیای ارزهای دیجیتال شده و 

حضور پر رنگی دارد(.

)Bag holder( بگ هولدر
قطعا شــما دوست ندارید کسی شما را 
به این نام بشناســد چون به کسانی اطالق 
می شــود که با احســاس ترس از دســت 
دادن ســود )FOMO( یک ارز یا ســهم رو 
 )ATH( در باالترین قیمت تاریــخ خودش
خریداری کردند و فرصت خروج مناســب 

و کسب سود را از دست داده اند.
تذکر مهم: قبــل از اینکه بخواهید وارد 
ارزی شوید حتما در موردش تحقیق کامل 
بکنید و به اخبار و جوهایی که در شبکه های 
اجتماعی بوجود می آیــد اکتفا نکنید. قطعا 
در بــازار ارزهــای دیجیتــال فرصت های 
سرمایه گذاری و کسب سود خوبی بدست 

می آید فقط باید با دانش کافی صبر کرد.
 

ریسک امنیتی
هک شــدن، کالهبــرداری، طرح های 
پانزی و دزدی. این ها کلید واژه هایی هستند 
که از سال ۲۰۰۹ و اختراع بیت کوین همواره 
وجود داشته اند، و با هر کالهبرداری، ارزش 
بازار رمزارزها هر چند موقت کاهش می یابد. 
ارزهای دیجیتال شــما از سه طریق عمده 
ممکن اســت مورد تهدید قرار بگیرد و از 

دست برود که به شرح زیر است:

1. خود ارز دیجیتال
هــم اکنــون صدهــا رمــزارز بــرای 
 ICO ســرمایه گذاری وجــود دارد، و هزاران
جدید )عرضه اولیه کوین( در راه است. زمانی 
که می خواهید ارزی را برای ســرمایه گذاری 
انتخــاب کنید، باید در مورد آن ارز تحقیق و 
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در مــورد پروتکل بالکچین آموزش ببینید و 
مطمئن شوید که هیچ باگی )یا حتی شایعه( که 
سرمایه گذاری شما رو به خطر بیندازد وجود 
نداشته باشد. پروتکل یک سری قوانین است 

که شبکه بالکچین بر روی آن توافق می کند.
هم چنین می توانید با خواندن وایت پیپر 
)White Paper( آن ارز که معموال در سایت 
آن شرکت یافت می شــود در مورد ماهیت 
این ارز اطالعات کسب کنید. وایت پیپر یک 
سند رسمی است که موسسان آن ارز قبل از 
عرضه عمومی، آن را منتشر می کنند که شامل 
اهداف و نقشه راه ارز دیجیتال می باشد. اما 
نکتــه ای که وجود دارد این اســت که هیچ 
شرکتی از معایب آن ارز در وایت پیپر سخنی 
به میان نمی آورد. به همین علت مرور کردن 
نظرات دیگران و متخصصان در سایت هایی 
مثل ردیت )Reddit( می تواند راهگشا باشد.

2. صرافی
صرافی ها جایی هستند که شما رمزارزها 
را معامله می کنید. شما باید در مورد صرافی 
کــه قصد معاملــه در آن را دارید اطالعات 
کسب کنید و از قابل اعتماد بودن آن اطمینان 
حاصل کنیــد. در تاریــخ ارزهای دیجیتال 
نمونه های زیــادی از درز اطالعات، هک و 
مشکالت امنیتی در صرافی ها وجود داشته 
است، که از معروفترین این اتفاقات می توان 
به صرافــی Mt.Gox )بزرگتریــن صرافی 
ارزدیجیتــال در زمان خودش( اشــاره کرد 
که در سال ۲۰۱۳ نزدیک به هفتاد درصد از 
حجم معامالت بیت کوین را در اختیار داشته 
است. به هرحال، با مشکالتی که این صرافی 
در زمینه امنیت داده ها داشت، در فوریه سال 
۲۰۱۴ صرافی قربانی یک هک گسترده شد 
که در نتیجه آن ۸۵۰۰۰ بیت کوین از دست 
رفت. اگر چه نزدیک به ۲۰۰۰۰۰ بیت کوین 
بازیابی شد، اما بهرحال ضرر بسیار سنگینی 

به استفاده کنندگان از این صرافی وارد شد.

البته نکته مثبت ماجرا این اســت که 
صرافی هــای دیگــر از ایــن اتفاق درس 
گرفته و تا به امروز در صرافی های بزرگ 
و مشهور شــاهد چنین اتفاقاتی نبوده ایم. 
اما همچنان نباید این خطر رو دســت کم 
گرفــت و باید تمام پیش بینی های الزم رو 

در نظر گرفت.
نکتــه: صرافی های متمرکــز در مقابل 
حمله هکرها آسیب پذیر هستن و امکان از 
دست رفتن سرمایه وجود دارد. حتی االمکان 
سعی کنید از صرافی های غیرمتمرکز )مانند 

نسخه غیرمتمرکز بایننس( استفاده کنید.

3. والت

جنبــه دیگری کــه در امنیت ارزهای 
دیجیتــال اهمیت زیادی دارد اســتفاده از 
یک والت یا کیف پول دیجیتال امن است. 
اگرچه شما کوین ها رو به صورت فیزیکی 
حمل نمی کنیــد، اما می توانیند آن ها را در 
یک والت فیزیکی امن ذخیره سازی کنید. 
شما در حقیقت کلید خصوصی و عمومی 
خودتــان را، که به منظــور انجام تراکنش 
استفاده می کنید، ذخیره می کنید. نکته ای که 
خیلی مهم این است که حتما از والت تان 
بک آپ داشته باشــید. همانطور که گفته 
شــد والت های فیزیکی )مثل نانولجر و یا 
ترزور( امن ترین روش برای ذخیره سازی 

ارزهای دیجیتال می باشد.
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ریسک نوسان قیمتی
ریسک نوسانات قیمتی یا volatility ریسک 
اصوال در زمانی اســت که بازار حرکت های 
غیرقابل پیش بینی و خارج از عرفی انجام دهد. 
مثال در بازاری که نوسان روزانه میانگین پنج 
درصد است ممکن است در یک روز تا پنجاه 
درصد کاهش قیمت داشته باشیم. اگرچه این 
نوسان قیمت برای معامله گران حرفه ای ایده آل 
می باشــد، اما از نظر سرمایه گذاری نکته ای 
هستش که باید مدنظر قرار بگیرد. درست مانند 
هر بازار مالی دیگر، بازار ارزهای دیجیتال هم 
از این قاعده مستثنی نیست و بازار هر لحظه 
ممکن اســت در جهتی که شــما پیش بینی 
نکرده اید نوسان قیمتی شدیدی را تجربه کند. 

اگر با لحاظ کردن مدیریت سرمایه و مدیریت 
ریسک آمادگی مقابله با این نوسانات را نداشته 
باشــید متحمل ضررهــای غیرقابل جبرانی 

خواهید شد.
این نوســان قیمت در بــازار ارزهای 
دیجیتال از چندین عامل ناشی می شود. در 
درجــه اول، این تکنولوژی هنوز در مراحل 
اولیه توســعه خودش به ســر می برد. هر 
مفهوم تکنولوژی انقالبــی- مانند اینترنت 
و یا بالکچیــن- در اوایل می تواند منجر به 
نوسانات قیمتی شــدیدی شود. تکنولوژی 
نوین بالکچین و به تبع آن ارزهای دیجیتال 
تا قبل از پذیرفته شــدن عمومی در جوامع 
بشری، شاهد این گونه افزایش و یا کاهش 

شدید در قیمت خواهد بود.
یکی از راه های مقابله با نوسانات قیمتی 
ارزهای دیجیتال، داشتن نگاه بلندمدت به این 
بازار و تکنولوژی می باشــد. اگر شما به دنبال 
سرمایه گذاری کوتاه مدت و یا حتی معامله گری 
می باشید، این نوسانات قیمتی درجه اهمیت 
زیادی دارد ولی اگر بلندمدت نگاه کنید تا حد 
زیادی این ریسک برای شما کاهش پیدا می کند 

و می توانید به عنوان فرصت به آن نگاه کنید.
نکتــه: یکی دیگر از راه هــای مقابله با 
ریسک نوسانات قیمتی، استفاده از بات های 

تریدینگ می باشد.
 

ریسک نقدینگی
ریسک نقدینگی به این صورت تعریف 
می شود که شما قادر به فروش سریع سهم 
یا ارزهای خود در یک قیمت منطقی نباشید 
)خریدار و یا نقدینگــی الزم برای این کار 
موجود نباشد(. نقدینگی یک اصل مهم برای 
هر دارایی قابل معامله می باشد. به عنوان مثال 
بازار فارکس یکــی از بزرگترین بازارها از 
لحاظ حجم سرمایه در گردش و نقدینگی 
می باشــد. اما حتی در فارکــس هم کمبود 
نقدینگی می تواند مشکل زا باشد. در ارزهای 
دیجیتــال، اگر شــما وارد ارزهای با حجم 
نقدینگی بسیار کم شوید، ممکن است حتی 
قادر نباشید که پوزیشن های معامله خود را 
ببندید چون اصــال قیمت تغییری نمی کند 

)خریدار و فروشنده ای وجود ندارد(.
یکی از دالیل نوسانات قیمتی در ارزهای 
دیجیتال وجود نقدینگی و سرمایه در گردش 
باال می باشــد. زمانی که نقدینگی کم باشد، 
خطر دستکاری قیمت توسط نهنگ ها )افراد 
یا موسساتی که حجم سرمایه زیادی در بازار 
دارند و قادر به جابجایی قیمت در جهتی که 

مایل هستند رو دارند( به میان می آید.
نکته: سعی کنید حداقل در اوایل ورود 
بــه این بازار فقط در ارزهای با مارکت کپ 
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باال مانند بیت کوین و اتریوم ورود کنید. 
نکته مثبــت ماجرا این هســتش که با 
افزایش آگاهی مردم نســبت بــه ارزهای 
دیجیتال و پذیرفته شــدن به عنوان یکی از 
راه های سرمایه گذاری، نقدینگی در این بازار 
به شــدت رو به افزایش می باشد. افزایش 
صرافی های قابل اعتماد که افراد در آن قادر 
به معامله کردن و ســرمایه گذاری هســتند 

موضوع بسیار خوبی می باشد.
جنبه کلیدی دیگر در نقدینگی ارزهای 
دیجیتال مباحث مربوط به قانون گذاری در 
کشورهای مختلف نســبت به این موضوع 
می باشد. اگر مراجع قانونگذاری قادر به حل 
مسائلی همچون حمایت از مصرف کننده و یا 
مباحث مالیاتی ارزهای دیجیتال باشند، افراد 
بیشتری مایل به استفاده و سرمایه گذاری در 
این حوزه جذاب خواهند بود که به خودی 
خود باعث افزایش حجم سرمایه ورودی به 

این بازار خواهد شد.
نکاتی که باید برای بررسی نقدینگی یک 

ارز در نظر داشته باشید:
بررســی میزان محبوبیت، کاربردی بودن 
و تعــداد صرافی هایی که این ارز در آن معامله 
می شــود. بعضی از ارزهای دیجیتال که کمتر 
شناخته شده اند ممکن است پتانسیل زیادی برای 
افزایش قیمت داشته باشند اما مشکل نقدینگی در 

آنها ممکن است شما رو به مخاطره بندازد.
 

ریسک محو شدن
ریســک محو شــدن مقداری با بحث 
کالهبرداری و اینکه یک روز از خواب بلند 
شــوید و ببینید که ارزدیجیتالی که خریدید 
کال از بین رفته متفاوت می باشــد. در حال 
حاضر صدها ارزدیجیتال وجود دارد که هر 
روز به این تعداد افزوده می شــود. ده سال 
دیگر، بســیاری از این ارزهای دیجیتال از 
عرصه خارج خواهند شــد و برخی دیگر 
به بلوغ و تکامل خواهند رســید. از این رو 

از دید ســرمایه گذاری بلند مدت بررســی 
کاربردی بودن و تحقیق در مورد تیم توسعه 
دهندگان ارز بسیار واجب و حیاتی می باشد.
یک مثال بارز این ریســک بحران مالی 
ســال ۲۰۰۰ )دات کام( می باشد. در اواخر 
دهه نود میــالدی، افراد زیادی از سراســر 
دنیــا با توجه به پیدایش اینترنت )درســت 
مانند بالکچین این روزها(، رویای ساختن 
یک تجارت عالی برپایه اینترنت را در ســر 
 ebay می پروراندند. برخی مانند آمازون و یا
موفق به انجام چنین کاری شدند. اما تعداد 
زیادی در این کار ناموفق بودند و شکست 
خوردند و از صفحه روزگار محو شــدند. 
تاریخ همواره در حال تکرار شدن می باشد 

پس با نیم نگاهی به گذشته، تصمیم درستی 
در مورد ســرمایه گذاری بــر روی ارزهای 

دیجیتال کمتر شناخته شده بگیرید.
نکته: به منظور کاهش این ریسک، باید 
بر روی ارزهایی که مایل به سرمایه گذاری 
هســتید تحلیل بنیادی یــا فاندامنتال انجام 
بدهیــد. آیا اهدافی که تعییــن کرده اند )در 
وایت پیپر( به نظر شما منطقی می باشد؟ آیا 
این مشکلی که می خواهند حل کنند در ده 
ســال آینده همچنان وجود خواهد داشت؟ 
شریکان تجاریشان کدامند؟ شما نمی توانید 
ایــن ریســک رو کامال برطــرف کنید، اما 
می توانید با لحاظ کردن چند نکته و بررسی 
بنیادی تا حد زیادی خودتون رو از خطرات 
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این ریسک در امان بدارید.
 

ریسک قانونی
یکی از اولین دالیل جذب ســرمایه به 
ارزهای دیجیتال نبود قوانین مشــخص در 
این زمینه بود. یعنی اگر شــما ارز دیجیتال 
دارید نیازی به پاسخگویی به هیچ مرجعی 
نداریــد و حتی الزم نبــود در هیچ صرافی 
احــراز هویت انجــام بدهیــد. پروژه های 
رمزارزها برای انتشار فقط نیاز به یک وایت 
پیپر و یک هدف گذاری برای جذب سرمایه 
داشتند. به هرحال، با افزایش تقاضای ارزهای 
دیجیتال، قانونگذاران بین المللی متوجه لزوم 

وضع قوانین مشخص در این زمینه شدند.

تا به امروز هر کشوری قوانین گاه ضد 
و نقیض خــود را در مقابل پدیده رمزارزها 
وضع کرده اســت و هیچ قانون مشــخص 
بین المللی که ساز و کار مشخصی در رابطه 

با ارزهای دیجیتال تعیین کند وجود ندارد.
ریسک مربوطه به قانونگذاری ارزهای 
دیجیتال رو می شود به دو دسته تقسیم کرد: 
خود نفس قانونمند کــردن و دیگری نوع 

قانونی که وضع می شود.
افرادی که در بازار رمزارزها وجود دارند 
نســبت به اعالم غیرمنتظره هر قانونگذاری 
واکنش نشــان می دهند. در سال ۲۰۱۸، هر 
قانون هر چند کوچک که وضع می شد باعث 
نوسان قیمتی در اکثر ارزهای بزرگ می شد.

در زمــان نــگارش این مقالــه )اوایل 
۲۰۲۱(، هیچ قانونگذار بین المللی در مورد 
رمزارزها وجود ندارد. در برخی کشــورها 
)مانند ژاپــن و ایاالت متحده(، صرافی های 
ارزهای دیجیتال تا زمانــی قانونی و مجاز 
هستند که توسط یک موسسه مالی ثبت شده 
باشند. در برخی کشورها مانند چین، نیز در 
مورد رمزارزها قوانین سختگیرانه تری وضع 
کرده ولی در مورد خود بالکچین با انعطاف 

بیشتری برخورد می کنند.
 

ریسک مالیات
در اوایــل که ســرمایه گذاری در این 
ارزها محبوب شــد، کســی از سودی که 
کســب می کرد هیــچ مالیاتــی پرداخت 
نمی کرد. به  هرحــال، همینطور که بازار در 
حال قانونمند شدن می باشد، مراجع قانونی 
در زمینه مالیات گذاری نیز ســختگیرانه تر 
عمل می کنند. در سال ۲۰۱۸، سرویس سود 
داخلی در ایاالت متحده بیت کوین و دیگر 
)Property( رمزارزها را به عنــوان دارایی
شــناخت، علیرغم اینکه کلمه ارز در خود 
کلمه ارزدیجیتال مشــخص می باشــد. در 
نتیجــه، تراکنش هایی کــه از آلت کوین ها 
اســتفاده کنند مشــمول مالیات بر ارزش 

افزوده می گردند.
در ایران هــم تا آینده نــه چندان دور 
احتمــال اینکه معامالت و یا حتی داشــتن 
رمزارزها مشــمول مالیات بر دارایی بشوند 

چندان دور از ذهن نیست.
البتــه نکته امیدوارکننده این اســت که 
اگر چه تقریبا تمام ســرمایه گذاری هایی که 
به صورت مجازی انجام می شــود )ارزهای 
دیجیتــال تنها یکــی از انواع آن اســت( 
در معرض وضــع مالیات قــرار دارند، اما 
مالیات گذاری ارزهای دیجیتال به علت عدم 
توافق بر ماهیت این پدیده مقداری مشکل تر 

و زمان برتر خواهد بود.
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مقامات ملی تنظیم کننده مقــررات ارز 
تا به امروز عموما صالحیت مستقیم نسبت 
به ارزه های مجازی، نداشته اند، چرا که آن ها 
پول های بی پشتوانه ملی نیستند. با این حال، 
تنظیم کنندگان مقــررات ارز، از چند روش 
کلیدی غیر مستقیم، بر توسعه ارز دیجیتالی 
تأثیرگذاری می کنند. از طریق اختیار خود برای 
محافظــت از ارزش و یکپارچگی پول های 
بی پشتوانه ملی، آنها اقداماتی را اتخاذ می کنند 
که بر روی ارزهای دیجیتالی تأثیر می گذارد با 
این ادعا که چنین اقداماتی برای حفاظت از پول 
ملی آن ها ضروری است. عالوه بر این، از آنجا 
که معموالً این تنظیم کنندگان مقررات، اختیار 
کنترل فعالیت بانک ها و سایر مؤسسات مالی 
کلیــدی را دارند، با محدود کردن اختیار این 
مؤسسات در استفاده یا پذیرش ارز مجازی، 
بر توسعه و استفاده از ارزها ی دیجیتال تأثیر 
می گذارند. تنظیم کنندگان مقررات ارز، معموالً 
در خصــوص تبدیل ارز خارجی صالحیت 
دارند )حق تنظیم مقررات دارند( و از طریق 
این نقش، در حــال حاضر به  طور معمول 
توانایی اشخاص برای تبدیل ارزهای دیجیتال و 
ارزهای سنتی ملی را محدود می کنند. همچنین 
تنظیم کنندگان مقررات ملی ارز، در خصوص 
خطرات مربوط به اســتفاده از ارز دیجیتالی 
هشدارهای قابل توجهی به مصرف کنندگان 
داده اند. تنظیم کننــدگان  مقررات ارز، اغلب 
دارای صالحیت تنظیم مقررات در خصوص 
انتقال سرمایه و انتقال پول هستند و اغلب این 
صالحیت را در زمینه استفاده از ارز مجازی 
مورد اســتفاده قرار می دهند. در حال حاضر 
برخی از دولت ها امکان اعمال کنترل دولتی بر 
ارز دیجیتالی و مشارکت دولت در بالکچیِن 
پلتفرم های ارزهای مجازی موجود را بررسی 

می کنند.
 

به  1. مبتنی بــودن ارزش ارز دیجیتال 
تمایل کاربران

پلتفرم های ارز دیجیتال می توانند توسط 
سازمان های خصوصی و گروه هایی از افراد 

تاثیر ارز دیجیتال بر مقررات ارز)پول( سنتی

نویسنده: جفری اچ.ماتسورا
ترجمه و تحقیق: سعید سیاه بیدی کرمانشاهی، رضا محبی
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ایجاد و اداره شوند. دولت ها از نظر عملیاتی 
نیازی به توســعه یا اجرای سیستم های ارز 
دیجیتال ندارنــد. در نتیجه، ارزهای دیجیتال 
خــارج از کنترل دولت ها بــه وجود آمده و 
رشد می کند. در واقع، بهترین توصیف برای 
سیســتم های ارز مجازی که امروزه موجود 
هســتند، توصیف به پول خصوصی است. 
آن ها ابزارهــای مؤثر مبادله را به اندازه ای که 
یک حجم قابل توجــه از کاربران راغب به 
این امر وجــود دارد ارائه می دهند. بدون این 
کاربران راغب در جهان، پول خصوصی هیچ 
ارزشی ندارد. ارزش اقتصادی سیستم های ارز 
مجازی و در نتیجه اثربخشی آن ها به عنوان 
مکانیسم تجاری کاماًل وابسته به وجود یک 
گروه از کاربران راغب اســت که ارزها را در 

ازای کاال و خدمات بپذیرند. 
تا به امروز، هیچ کشوری ارز دیجیتالی 
را به عنوان پول قانونی ایجاد نکرده است. 
این موضوع به این معنی است که در هیچ 
حوزه قضایی، پول دیجیتال یک پول ملی 
رسمی نیســت. گر چه بیت کوین و دیگر 
انواع ارز دیجیتال در سراسر جهان به طور 
گسترده ای مورد استفاده قرار می گیرند، اما 
آنها پول قانونی نیستند. ارزش ارز دیجیتال 
مبتنی بر تمایل طرفین است به این که در 
یک معاملــه ارز دیجیتال را به عنوان یک 
انتقال معتبر ارزش اقتصادی پیشنهاد دهند 
و بپذیرند. ارزهای دیجیتال توســط هیچ 
دولتی پشــتیبانی و یا تضمین نمی شــود. 
بر این اســاس، به ناچار این ارزها نسبت 
به ارزهای ســنتی ریسک بزرگ تری برای 

کاربران در بردارند.

ارزهای  قبال  در  دولت ها  موضع گیری   .2
دیجیتال

از آنجا کــه ارزهای دیجیتال از طریق 
مجوز یا اقدامات دولت ایجاد نمی شوند، 
آنها پول قانونی محسوب نمی شوند و لذا 
به عنوان ارز رسمی تحت نظارت مقررات 
مربوطه قــرار نمی گیرند. بــا وجود این 

وضعیت، برخــی از حوزه های قضایی، به 
مقامات نظارتی که بر ارز ســنتی نظارت 
دارند اجازه داده اند که نقشــی در نظارت 
بر ارزهای دیجیتال ایفا کنند. در بســیاری 
از کشــورها، مقام اصلی نظارت بر ایجاد 
و اســتفاده از پهول ]ارز[، بانک مرکزی یا 
وزارت دارایی کشــور است. تا به امروز، 
این نقش عمدتًا شــامل اطالع رســانی به 
عموم مردم درباره چیستی ارزهای دیجیتال 
و نحوه اســتفاده آنها بوده است. عالوه بر 
این، تنظیم کنندگان مقررات ارز در بسیاری 
از نقاط مختلف جهان، با توجه به خطرات 
ناشی از اســتفاده از ارز دیجیتال، به نحو 
فعاالنه به عموم مردم هشــدار داده اند. با 
این حال، روشن است از آنجا که ارزهای 
دیجیتال ارز واقعی نیستند، قدرت واقعی 
تنظیم کنندگان  ملــی و دیگــر  بانک های 
مقررات ارز در سراسر جهان برای این که 
بهــه طور مســتقیم بر ارزهــای دیجیتال 

نظارت کنند بسیار محدود است.
توجه به این امر حائز اهمیت اســت 
که دولــت می تواند بدون این که از طریق 
مقررات، نظارت مســتقیمی داشته باشد، 
تأثیر قابل توجهی بر توســعه سیستم های 
ارز مجازی داشته باشد. دولت ها می توانند 
از ارزه های دیجیتالی اســتفاده کنند بدون 
ایــن که آن هــا را به عنوان پــول قانونی 
برگزیننــد. برای مثال، دولت های متعددی 
در نقاط مختلف جهــان، در حال حاضر 
بیت کوین را برای پرداخت هزینه ها و نیز 
ســایر مبالغی که توسط شرکت ها و افراد 
پرداخت می شــود، قبول می کنند. پذیرش 
برای  دولت  توســط  دیجیتال  ارزه هــای 
ایفای تعهدات مالی، این ارزهای دیجیتال 
را به پول رســمی قانونی تبدیل نمی کند. 
با این حال، پذیــرش دولت ها به کاربران 
این ارزها اعتماد بســیار بیشتری نسبت به 
سودمندی آن ها می دهد و در نتیجه به این 
ارزها کمک می کند تا ارزش خود را حفظ 

کــرده یا افزایش دهنــد. دولت ها با عمل 
خود به عنوان کاربــران ارزهای دیجیتال، 
می توانند توســعه ارز دیجیتــال را ارتقا 
دهنــد و می توانند جنبه هــای کلیدی این 
توســعه را تحت تأثیر قرار دهند. به لحاظ 
عملــی، دولت ها می توانند با مشــارکت 
در اقتصاد ارز دیجیتال، از طریق توســعه 
و به کارگیری روش های ســنتی نظارت 
مقرراتــی، تأثیر بیشــتر و ســریعتری در 

استفاده از ارز مجازی داشته باشند.

قبال  ارزیابی موضع گیری کشورها در   .3
ارزهای دیجیتال

به نظر می رسد چشم اندازی در سطح 
جهان در حال ظهور است که ارز دیجیتال 
را از نظارت مقرراتــی معاف می کند، اما 
هم زمان خدمات واســطه ای کلیدی را به  
عنوان خدمــات مالــی قاعده مند در نظر 
می گیــرد؛ بنابراین، در حالی که کشــورها 
یکی پس از دیگــری ادعا می کنند که ارز 
دیجیتال را مــورد تقنین قرار نخواهند داد 
لیکن بســیاری از همان کشورها مقررات 
خدمــات مالی موجود خــود را بر روی 
واســطه ای  خدمات  مهم  ارائه دهنــدگان 
کــه ارز دیجیتال را مفیــد می دانند اعمال 
می کنند. حوزه های قضایی تصمیم ساز در 
سراسر جهان در حال حاضر در خصوص 
افــرادی که ارز دیجیتــال را صادر و یا از 
معامالت تجاری ارزها اســتفاده می کنند، 
تصمیم به عدم تقنین گرفته اند. در عوض، 
توجــه در تنظیم مقــررات در درجه اول 
به طرف های مختلف واســطه گر است که 
اســتفاده از ارزهای دیجیتــال را پردازش 
و پشــتیبانی می کنند. توجیــه این ادعا در 
صالحیــت قانون گــذاری این اســت که 
خدمات واســطه، در واقع، خدمات مالی 

ارائه شده به عموم است.
منحصربه فــرد  جنبه هــای  از  یکــی 
بیت کوین و سایر سیستم های ارز مجازی 
این واقعیت اســت که افراد و سازمان ها 
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می توانند بدون تکیه به استفاده از واسطه ها 
مستقیمًا در ایجاد و استفاده از آن سیستم ها 
شــرکت نمایند. به  عنوان مثال، یک فرد 
می تواند در اســتخراج نرم افزار شــرکت 
کنــد و می تواند ذخیره ارز دیجیتالی خود 
را مســتقیمًا مدیریــت کند. در بســیاری 
از مــوارد، قوانین خدمــات مالی فقط در 
صورتی اعمال می شــود که ارائه دهندگان 
خدمــات، آن خدمــات را به اشــخاص 
ثالث ارائه دهنــد. اگر چه در حال حاضر 
وضعیت قانونــی و نظارتی همچنان حل 
نشــده است، اما به  احتمال زیاد حتی اگر 
عملکردهای اصلی مرتبط با ایجاد، توزیع 
و اســتفاده از ارزهای مجازی در چندین 
حوزه قضایی به عنوان خدمات مالی مجاز 
در نظر گرفته شــود، ایــن نظارت قانونی 
در موقعیت هایی که افراد یا ســازمان ها به  
طور مســتقیم و برای اهداف خود درگیر 
فعالیت های ارزهای دیجیتال هستند اعمال 
نمی شود، این عدم اعمال به  عنوان بخشی 
از پیشــنهادات خدمــات تجــاری که در 

اختیار سایرین می باشد نیست.
ایــن واقعیت که هیچ کشــوری هنوز 
هیــچ نوع ارز دیجیتالــی را به  عنوان ارز 
رسمی )قانونی( خهود تعیین نکرده است 
به معنای این نیســت که چنیــن اقدامی 
هرگــز نمی تواند صورت بگیــرد. از نظر 
مفهومی، در صورت انتخاب شــهروندان 
و دولت درگیر )مشــارکت کننده در امور( 
ارزهــای دیجیتال می توانند به  عنوان پول 
ملی رسمی کشــور خدمت کنند. به نظر 
می رسد کشــورهایی که در صدر پذیرش 
این اســتراتژی قرار دارند، کشــورهایی 
خواهند بود که اعتمــاد زیادی به ثبات و 
قابلیت اطمینان پول به عنوان واسطه مبادله  

ندارند و ارزش پول آن بسیار کم است. 
در کشــورهایی کــه ارز رســمی در 
معرض بی ثباتی اســت، افراد و مشــاغل 
ممکن اســت ترجیح دهند از بیت کوین و 

ســایر ارزهای مجازی به عنوان وسیله ای 
برای ذخیره ارزش اقتصادی استفاده کنند. 
مردم می خواهند دارایی های اقتصادی خود 
را بــه نحوی حفظ کننــد که از ارزش آن 
دارایی هــا محافظت کننــد. اگر پول ملی 
در معرض کاهش ارزش ســریع باشــد، 
شهروندان و مشــاغل به سهرعت ارزش 
قابل توجهی را از دســت خواهند داد. در 
چنین شــرایطی، اگر ارز دیجیتال ارزش 
باثبات تــری را فراهم کند، ممکن اســت 
ترجیــح دهند ارز دیجیتــال را در اختیار 

داشته باشند.
بــه جهت مــورد توجه واقع  شــدن 
بــه  عنــوان جایگزین ارز مســتقر )فعاًل 
موجــود(، ارزهای مجــازی باید به طور 
گسترده پذیرفته  شــده و به  راحتی قابل 
منحصًرا  دیجیتال  ارزهای  باشــند.  تبدیل 
زمانی مورد پذیرش توســط مشــاغل و 
افراد قرار خواهــد گرفت که برای طیف 
گسترده ای از معامالت مورد استفاده قرار 
گیــرد. عالوه بر این، یک ارز مجازی باید 
به راحتی به پول های ســنتی تبدیل شود. 
بدون مهیا شــدن چنین شرایطی، مردم و 
مشــاغل تمایلی به نگه داشــتن ارزهای 
دیجیتال نخواهند داشــت. یکی از عناصر 
اصلــی ارزش یک ارز مجــازی، قابلیت 
تبدیل آماده آن به پول رسمی کشور و هم 
به ارزهای ســایر کشورها است. برخی از 
اقتصاددانان معتقدند که بخش قابل توجهی 
از ارزش و جذابیت بالقــوه ارز مجازی، 

تبدیل آن به ارز خارجی است.
گروه هــای زیــادی درحال توســعه 
خدمات تبدیل ارز دیجیتال برای تســهیل 
حرکت سریع منابع ارز مجازی به پول های 
سنتی و بالعکس هستند. مقامات تنظیم کننده 
مقررات در بســیاری از حوزه های قضایی 
نسبت به عملکرد تبدیل ارز بسیار حساس 
بوده و اشخاص ارائه کننده خدمات تبدیل 
ارز را به  نوعی ملزم به اخذ تأیید و نظارت 

می دانند. در ایاالت متحده، ایالت نیویورک 
اخیرا نخستین مجوز را برای یک سرویس 
تبدیــل ارز دیجیتال اعطاء کرده اســت. 
دپارتمان خدمــات مالی نیویورک مجهوز 
مبادله بیت کویــن itBit را اعطا نمود، این 
مجوز)امتیاز(عامل، بــه itBit می دهد خدمات 

تبدیل ارز را برای بیت کوین فراهم کند.

 ابزار بالقوه ارزهای مجازی به عنوان 
روشــی بــرای حفــظ ارزش اقتصادی، 
می تواند عالوه بــر روش های موجود در 
جهت حفظ منافع کشــورهایی که اقتصاد 
ناپایــداری دارند به طور مناســبی مورد 
اســتفاده قرار گیرد. به یک معنا، اســتفاده 
از ارز مجــازی به عنوان یک مکانیســم 
حفظ ارزش اقتصادی قلمداد می شــود، به 
طهوری که با اتخاذ این روش برخی ها در 
مورد امکان حفظ ارزش دارایی با کاالهایی 
تجدیدنظر  گران بها  فلــزات  مانند  خاص 
خواهند کرد. در کشورهایی که واحد پول 
ملی در معرض نوســانات سریع و شدید 
ارزش قرار دارد، کاالهایــی مانند فلزات 
به عنوان ســرمایه گذاری  گران بها غالبــًا 
برای حفظ ارزش در نظر گرفته می شوند 
که محافظــت از ارزش دارایــی در برابر 
بی ثباتی اقتصادی اســت. ارزهای مجازی 
می توانند نقش مشــابهی را ایفــا کنند، با 
ایــن مزیت مضاعف که برای تهیه، ذخیره 
و مدیریت نسبت به بیشتر کاالهای سنتِی 
بسیار محبوب، بسیار مناسب تر نیز هستند.
اگــر چه ارزهــای مجــازی خود در 
معرض تغییر ارزش ناگهانی هســتند، اما 
با ارائه ســازوکار اضافی برای جمع آوری 
و حفــظ ارزش اقتصــادی، می توانند به 
اقتصادهای درحال توسعه  اقتصادی  ثبات 
کمک کنند. ماهیت جهانِی در حال رشــِد 
دیجیتال  ارزهای  پلتفرم های  محبوب ترین 
ماننــد بیت کوین همچنیــن کمک می کند 
تــا دارایی های افراد کــه در آن نگهداری 
می شــوند، متحرک تــر و قابــل انتقال به 
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کشورهای دیگر باشند. این تحرک پذیری 
می توانــد یک مزیت مهــم برای صاحبان 
بااین حــال، همچنین  باشــد،  دارایی هــا 
می تواند برای دولت های ملی نگران کننده 
باشد که استفاده گسترده از ارزهای دیجیتال 
می توانــد به انتقــال ســریع دارایی های 
اقتصادی در خروج از کشورشــان کمک 
کند. به حدی که شــهروندان کشورهایی 
کــه اقتصاد ناپایــدار دارنــد معتقدند که 
ارزهــای دیجیتال ثبــات و تحرک پذیری 
اقتصادی شان  برای دارایی های  بیشتری را 
ایجاد می کنند و ممکن است این ارزهای 
الکترونیکی را نسبت به پول های ملی رایج 
خود ترجیح دهند. شهروندان ممکن است 
با ذخیره بیشتر دارایی های خود به ارزهای 
دیجیتال نسبت به پول های سنتی، در واقع 
پول ســنتی را تضعیف کــرده و آن را کم 

ارزش و بی ثبات جلوه دهند.
به  عنوا ن مثــال، چالش های یونان و 
اقتصاد آن را در نظر بگیرید، عدم اطمینان 
در مورد آینده آن کشــور در جامعه اروپا، 
عواقــب مخربی بــرای مردم و مشــاغل 
کشــور به همراه داشــته اســت. در یک 
چنین محیط اقتصادی با ناآرامی بســیار، 
است  ممکن  دیجیتالی  ارزهای  گزینه های 
نســبت به آنچه در اقتصادهای پررونق و 
پایدار رخ می دهد، بــرای مردم و بنگاه ها 
به طور قابــل توجهی جذاب تــر به نظر 
برســند. هنگامی که شرایط اقتصادی یک 
کشــور به طوری وخیم گردد که تغییرات 
قابهل توجهی در ارزش پول انجام گیرد و 
جریان نقدینگی در دســترس مردم باشد، 
ارزهای مجازی می توانند گزینه مناســبی 
برای همه اشــخاص ارائه دهند. اگر چه 
ارزهــای دیجیتالی به دلیــل تغییر ارزش 
قابل توجه بدنام هســتند، اما ممکن است 
تحت برخی شرایط فرصت های مؤثرتری 
برای محافظت از ارزش دارایی و اطمینان 
از دسترسی به آن دارایی ها نسبت به پول 

ملی سنتی فراهم کند.
در حــال حاضر، هیچ شــکلی از ارز 
دیجیتال به عنوان ارز رســمی قانونی در 
هیچ کجای دنیا شــناخته نشــده اســت. 
همان طور که قباًل نیز اشــاره شد، گر چه 
تالش هایی ماننــد آنچه که در اکوادور در 
حال انجام است به عنوان ابتکار عمل ملی 
ارزهای دیجیتال توصیف شــده است، اما 
این برنامه هــا در واقع پلتفرم های ارزهای 
مجازی ملی واقعی را تشــکیل نمی دهند. 
در حــال حاضــر و بــرای آینــده قابل 
پیش بینی، هیچ کشهوری احتماالً نمی تواند 

یک سیســتم واقعــی ارز دیجیتــال را به  
عنوان تنها سیســتم پول اعتباری )قانونی( 
خود ایجاد کند. بر این اساس، چارچوب 
تعیین  شده سیاست ها، قوانین و مقررات 
حاکم بر ایجاد و اســتفاده از ارز مستقیمًا 
برای هیچ کــدام از ارزهای دیجیتال قابل  
اجرا نیست. توســعه، توزیع و استفاده از 
بیت کوین و سایر ارزهای مجازی فراتر از 
حد فعلی قوانین رســمی و مقررات مالی 

است.
اگر چه هنوز هیچ کشوری پول قانونی 
را به شــکلی از ارز مجازی ایجاد نکرده 
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اســت، اما ابتکارات ملــی وجود دارد که 
به دنبال ادغــام کامل ارزهای دیجیتال در 
زیرســاخت های اقتصادی ملی هستند به 
عنــوان مثال، جزیره مــن در حال حاضر 
در حال ایجاد یک )بالک چین(کیف پول 
ارز رمزپایه اســت که می تواند گســترش 
از ارزهای دیجیتال را پشتیبانی  اســتفاده 
کند. دپارتمان توسعه اقتصادی جزیره َمن 
با اســتفاده از پلتفرم رمز ارز اعتباری، این 
کیف پول را تأســیس و نگهداری خواهد 
کرد. بر اساس این طرح، دولت جزایرَمن 
یکی از گروه های مختلف در سراسر جهان 
خواهد بود که منابع محاســباتی را که از 
فراهم  پشــتیبانی می کند  ارزهای رمزپایه 

می آورد.
ابتــکار جزیــره َمن رویکــرد دولت 
به ارزهــای مجــازی را نشــان می دهد 
که می توانــد الگوی مفیدی برای ســایر 
حوزه هــای قضایی باشــد. جزیــره َمن، 
در حال ایجاد ارز دیجیتــال جدید نبوده 
و در عوض، شــرکت در یک پلتفرم ارز 
رمزنگاری موجود را انتخاب کرده است. 
بــه  عنوان  مثــال این مــورد مانند آنچه 
در اکــوادور در حال وقوع اســت نبوده 
و فقط دسترســی پول ملــی موجود را به 
الکترونیکی گسترش  پرداخت  شبکه  یک 
می دهد. جزیره َمن، در حال تبدیل شــدن 
به یک شریک فعال در یک پلتفرم رمز ارز 
خصوصی توســعه  یافته، در یک سیستم 
اعتباری است. در این روش، دولت جزایر 
َمن در واقع در حال پیوستن به یک جامعه 
ارز مجازی است که با همکاری اشخاص 

خصوصی به وجود آمده است.
با پیوســتن به یــک بالکچین موجود 
در ارز مجــازی، دولت جزایرمن کاماًل به 
عملکردهای پلتفرم ارزی دسترســی پیدا 
که  اطالعاتی  دسترســی  همــان  می کند، 
در دســترس سایر مشــارکت کنندگان در 
بالکچین اســت. عالوه بر این، مشارکت 

بــه دولت این امکان را می دهد تا به جای 
این که مجبور بــه تکیه بر قوانین نظارتی 
خارجی باشد، از طریق فعالیت مستقیم، بر 

عملکرد پلتفرم ارزی تأثیر بگذارد. 
مشــارکت دولت در یــک پلتفرم ارز 
مجازی نیز موضوعات حقوقی و سیاسی 
جالبی را برای بررســی مطرح می کند. به  
عنوان مثال، اگر دولتی در اســتخراج ارز 
دیجیتال شرکت کند، آیا کل این عملیات 
بالک چیــن به نوعی اقــدام دولت در این 
زمینه تلقی می شــود؟ به عنــوان مثال، در 
ایاالت متحهده، اقدامات انجام شده توسط 
دولت ملــی منوط به الزامــات قانونی و 
قانون،  محدودیت هایی اســت که توسط 
مقررات و حتــی قانون اساســی ایاالت  
متحده اعمال می شــود. اقدامات مشابهی 
که توســط اشــخاص حقیقی یا حقوقی 
خصوصــی صــورت می گیرد، مشــمول 
همین الزامات و محدودیت ها نیستند. اگر 
دولتی مستقیمًا در ایجاد و توزیع ارزهای 
دیجیتالــی که قباًل کامــاًل خصوصی بوده 
است شرکت کند، ممکن است که برخی 
از الزامات قانونی و محدودیت های مربوط 
به اقدام دولت پس از آن در سیستم ارزهای 
دیجیتال قابهل اجرا باشد. در حال حاضر، 
معلوم نیســت که آیا مشارکت دولت در 
یک پلتفرم ارز مجازی خصوصی می تواند 
این بســتر را به یک عملیات دولت تبدیل 
کنــد یا خیــر، بنابراین منجــر به رعایت 
اجباری کلیه تعهــدات و محدودیت های 

مرتبط با اقدام دولت خواهد شد.
تعداد فزاینده ای از کشــهورها اکنون 
ارزش بالقــوه فناوری بــالک چین را در 
هســته بیت کوین و ســایر سیســتم های 
رمزنگاری ارزی تشــخیص می دهند. این 
دولت هــا می دانند که پلتفــرم بالک چین 
می تواند عــالوه بر ارزهــای مجازی، از 
فعالیت ها و معامالت  مجموعه روزافزون 
بــه طور مؤثر پشــتیبانی کنــد. فن آوری 

بالک چین معامالت امن و شــفاف توزیع  
شــده را امکان پذیر می کند و این قابلیت 
می تواند در آینده برای دولت ها و همچنین 
مشاغل مفید باشــد. به همین دلیل، سنای 
کانــادا اخیراً ارزش بالقــوه بالک چین و 
ســایر فناوری هــای پلتفــرم ارز مجازی 
را به رســمیت شناخته اســت و توصیه 
می کند دولت کانادا از تنظیم قوانین مخل 
سیســتم های ارز مجازی خودداری کند تا 
استفاده از فناوری های پلتفرم ارز مجازی 
انجام گرفته و از پیشــرفت روش هایی که 
دولت کانادا از طریــق آن می تواند مورد 

استفاده قرار دهد بهره مند گردد.
به  پیوستن  برای  اســتراتژی دولت ها 
تأســیس شده  مجازی خصوصی  جوامع 
مانند آن هایی که بر پایه بیت کوین و اعتبار 
هستند ممکن است مؤثرترین و مولدترین 
رویکــرد دولت برای نظارت بر توســعه 
ارزهای دیجیتال را ارائه دهد. بر اســاس 
این رویکرد، دولت هــا می توانند به جای 
تمرکز بر تنظیم پلتفرم های ارز مجازی، بر 
عملکرد آن ها از طریق مشــارکت مستقیم 
تأثیــر بگذارند. دولت جزایر َمن، با توافق 
بر این  امر که با استفاده از منابع محاسباتی 
خود برای میزبانی بخشی از بالک چین که 
از عملیات جامعه رمز ارز پشتیبانی کند به 
جامعه رمز ارزها می پیوندد. به  عنوان یکی 
از اعضای پلتفرم ارز مجازی، دولت جزایر 
َمن می تواند به تقویت استفاده گسترده از 

سیستم های ارز دیجیتال کمک کند.
وقتــی دولت ها بــه  طــور فعال در 
بیت کوین و سایر پلتفرم های ارز دیجیتال 
شــرکت می کنند، آن ها عضو انجمن های 
ارزهای دیجیتال می شــوند. عالوه بر این، 
به  عنــوان اعضای جامعــه ارز مجازی، 
دولت های شــریک از کلیــه تراکنش های 
شبکه و تاریخچه کامل پرداخت، افق دید 

کاملی دارند.
به  عنوان شــرکت کنندگان در بالک 
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چین هــای ارزهــای دیجیتــال، دولت ها 
دسترســی کاملی بــه دفترچــه راهنمای 
عمومــی دارند که تاریخچه بالکچین ها را 
در اختیار دارند. در این وضعیت، احتماالً 
نیازی به دســتور دادگاه یا احضاریه های 
الزم برای دسترسی به اطالعات معامالت 
نیست، زیرا دولت ها به دلیل عضویت در 
جامعه و مشــارکت در شــبکه، دسترسی 
کامــل به کلیه اســناد معاملــه موجود را 
خواهند داشــت. از این دیــدگاه، به نظر 
می رســد که به نفع دولت ها اســت که به  
عنوان شریک به همه شبکه های ارز مجازی 
بپیوندند. با خدمت به عنوان شرکت کننده 
فعال در آن شــبکه ها، دولت ها دسترسی 
کاملی به اطالعات شــبکه کسب می کنند 
و این توانایــی را دارند که بر فعالیت های 
شــبکه ها مؤثر واقع شوند. با این حل یک 
مسئله مفتوح )حل نشده( مربوط به پاسخ 
جوامع ارزی دیجیتال به دولت ها است اگر 
دولت ها بخواهند بــه طور معمول به آنها 
بپیوندنــد. برخی از این اجتماعات ممکن 
است تمایلی به وضعیتی نداشته باشند که 
در آن چندین دولت عضو فعال شبکه های 

خود باشند.
برخی از طرفداران ارز مجازی نوعی 
ارز دیجیتــال تحت حمایهــت دولت را 
توصیه می کنند که حتی گســترده تر از آن 
اســت که دولت جزیره من پیشنهاد داده 
اســت. آن ها پیشــنهاد می کنند که از کلیه 
پلتفرم ها و محاســبات شبکه ای و عمومی 
کــه از آن در محیط ارز دیجیتال به طهور 
گسترده استفاده می گردد، در جهت انتفاع 
از شــکل جدید ارزهــای دیجیتالی مورد 
حمایت دولت ملی اســتفاده شــود. این 
ارز واقعی دیجیتالی لزومــًا با ارز قانونی 
موجود کشــور مرتبط نبوده بلکه می تواند 
یــک ارز کاماًل جدید باشــد. با این حال، 
کلید پشتیبانی کامل از پول جدید حمایت 
توســط دولت ملی است. فقط در صورت 

تضمین دولت از ارزش واحد پول دیجیتال 
جدید، می توان آن را به عنوان نوعی پول 

ملی واقعی تلقی کرد.
به طور فزاینده ای، شبکه های ارزهای 
دیجیتال با ســایر سیستم های مستقر برای 
انتقال پــول در ارتباط هســتند. به عنوان  
مثال، پلتفرم های انتقال پول الکترونیکی در 
حال حاضر بسیار در بین مردم کشورهای 
درحال توســعه که در ســایر نقاط جهان 
مشــغول به کار هســتند و مرتبًا دستمزد 
خــود را به خانواده خود در کشــورهای 
خود منتقل می کنند محبوبیت دارد. برخی 

از محبوب ترین ایــن خدمات انتقال پول 
الکترونیکی، از طریق استفاده از شبکه های 
تلفــن همراه ارائه می شــود. بیت کوین و 
سایر سیســتم های ارزی مجازی اکنون با 
این پلتفرم های تلفن همراه مســتقر برای 
انتقال پول بین المللی در حال ادغام هستند. 
M-(سیستم پرداخت مبتنی بر تلفن همراه
Pesa(در کشورهای آفریقایی ازجمله کنیا 

و نیجریه بســیار محبوب است، مکانی که 
میلیون ها دالر پــول از طریق کنیایی ها و 
نیجریه هایی که در کشورهای توسعه یافته 
مشــغول کارند به خانواده هــای خود در 
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خانه منتقل گشته و ارسال می شود و ایهن 
سیســتم اکنون با بیت کوین ادغام گردیده 
و توانایــی ارز دیجیتالی را برای پردازش 
برخی از آن انتقــال پول بین المللی فراهم 

می آورد.
اختیــار  کشــورها،  از  بســیاری  در 
نظارتی )مقررات گــذاری( بانک های ملی 
و سازمان های دولتی مســئوِل نظارت بر 
پول قانونی بسیار محدود است. بیشتر این 
اشــخاص )نهادها( صرفًا وظیفه محافظت 
از یکپارچگی پول ملی را بر عهده دارند. 

آن ها عمومــًا این وظیفه را با حفظ ارزش 
پول ملــی و حفــظ اعتماد شــهروندان 
نســبت به ارزش پول ملی اجرا می کنند. 
تنظیم کنندگان  بیشــتر  ایــن اســاس،  بر 
صالحیــت  ارز  مقررات)قانون گــذاران( 
قانونــی جهت منع یا ممنوعیت اســتفاده 
از ارزهای مجــازی را ندارند. در عوض، 
تمامی اقداماتی که تنظیم کنندگان مقررات 
در مورد ارزهای دیجیتالی انجام می دهند 
باید به عنــوان فعالیت هــای الزم جهت 
محافظــت از ارزش پــول ملــی یا حفظ 

اعتماد شهروندان نسبت به پول ملی ارائه 
شوند. تا حدی که صالحیت این مقامات 
بر اعمال بانک ها و ســایر مؤسسات مالی 
فراگیر می گردد، این صالحیت می تواند به  
عنوان پایــه ای برای اقدامات نظارتی مؤثر 

بر ارزهای مجازی نیز باشد.
بــه عنــوان پلتفرم هــای پرداخــت 
مجازی  ارزی  خصوصــی، سیســتم های 
تنظیم کنندگان  نظــارت  تحت  مســتقیًما 
ملــی  )قانون گذاران(پــول  مقــررات 
نیســتند. زمان آن رســیده اســت که این 
تنظیم کننــدگان مقررات موضع بگیرند که 
استفاده از ارزهای دیجیتال به اندازه کافی 
گسترده شده ]به قدری گسترده شده[ که 
هشدارهای الزم نسبت به ریسک بالقوه را 
به مردم بدهند و اقدامات نظارتی خود را در 
مورد میزان و حدود اختیار استفاده بانک ها 
و دیگر مؤسســات مالی از ارز دیجیتال را 
تبیین نمایند. عالوه بر این، تنظیم کنندگان 
مقررات پول های ملی اکنون این موضع را 
تصور می کنند که روند تبدیل بین پول های 
سنتی و ارزهای مجازی بر ارزش ارزهای 
سنتی و یکپارچگی سیستم پول ملی تأثیر 
می گذارد، بنابراین تنظیم کنندگان مقررات، 
نظارت بر فرآیند تبدیل را کنترل می کنند.

رگالتورهای )تنظیم کنندگان مقررات( 
ســنتی پول های ملی از اختیارات قانونی 
کافی جهت جلوگیری از تمام استفاده های 
ارزهای مجازی برخوردار نیســتند. با این  
حال، آن ها اختیار کافی برای پیچیده کردن 
و ممانعت از فرآیند توســعه این ارزها و 
گســترش کاربردهای ارزهای دیجیتال را 
دارا می باشــند. اعمال این اختیارات نه از 
طریق کنترل مســتقیم بر ارزهای دیجیتال 
بلکه به جای آن از طریق قدرت نظارت بر 
مؤسسات مالی و تمامیت پول ملی اعمال 

می گردد.

فصلنامه علمی تخصصی پژوهشنامه حقوق فارس
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در اواخــر دولــت یازدهم برآوردی نه چندان قابل اعتماد، نشــان داد که در ایران۵/ ۲میلیون 
خانه خالی وجود دارد. هرچند این آمار پایه علمی نداشــت یا مبنای آن اعالم نشد اما همین عدد 
مستمسکی شد در دست کسانی که همواره درپی یافتن مقصری غیر از علل اصلی یک ناهنجاری 

اقتصادی هستند.
از همان هنگام این گروه علت اصلی باال رفتن اجاره امالک را احتکار امالک   در دست عده  ای 
خدانشــناس تشخیص داده و به همین دلیل انتقام از این محتکران خبیث را در برنامه کاری خود 
قــرار دادند. متعاقب جهش ناگهانی و۸ برابری قیمت دالر و تورم باالی ۴۰درصدی چند ســال 
اخیر و تاثیر این افزایش و تورم بر قیمت امالک   )مانند همه کاالها و دارایی  های دیگر( اجاره  بهای 
واحدهای مسکونی نیز )البته با مقداری تاخیر که طبیعی هم هست( افزایش قابل توجهی یافت که 
در کالن  شــهرها به دلیل سهم باالی اجاره مسکن در سبد هزینه های خانوار فشار زیادی به مردم 

اجاره  نشین وارد کرد.
و اما نمایندگان گروه فوق  الذکر در مراکز تصمیم  گیری   )قوه مقننه و مجریه( به جای تشــویق 
سرمایه  گذاری بخش خصوصی و انبوه  سازان برای تولید هرچه بیشتر واحدهای مسکونی و برآورده 
ساختن نیازهای بالقوه به ویژه تقاضای روزافزون واحدهای اجاری ناشی از کاهش قدرت خرید، 
متقاضیان خرید، به انحا  ی مختلف چوب الی چرخ ســازندگان واحدهای مسکونی و دارندگان 

واحدهای اجاری گذاشت.
از جمله این اقدامات می  توان به موارد زیر اشاره کرد:

مالیات بر توهم
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۱. تهدید گرفتن مالیات سنگین از سرمایه  گذاران در واحدهای 
مســکونی در حدی که آنها را از حضــور در بازار امالک منصرف 
ســازد. این درحالی بود که تمام تشویق  های ممکن را برای رونق 
سوداگری در بازار سهام ایجاد می  کردند و علت این  گونه برخورد 
دوگانه و خالف علم اقتصاد را با زبانی عوام  پسندانه توجیه می  کردند 

)و هنوز هم می  کنند( .
علــت این بیان یعنی مخالف دانســتن این اقدامات در این دو 
بازار با علم اقتصاد، روشــن اســت، زیرا سوداگری در بازار ثانویه 
ســهام هیچ نفعی برای اقتصاد کشــور در بر ندارد و بدون وجود 
یک برنامه  ریزی استراتژیک توسعه اقتصادی نه تنها موجبات رشد 
در آمد ملی را فراهم   نمی  ســازد، بلکه با ایجاد تغییر در نسبت پول 
به شــبه  پول باعث تورم بیشتر نیز خواهد شد، ضمن آنکه از طریق 
اعطای انواع رانت  ها مبالغ هنگفتی به جیب رانت  خواران حرفه    ای 
از جیب مردم مالباخته ســرازیر می  کند.متاسفانه همه این موارد در 
وقایع دو سال اخیر بازار سهام در اقتصاد کشور به تجربه ثابت شد.
در مقابل ســرمایه گذاری در بازار مسکن حداقل سودش این 
اســت که مشوق قدرتمندی برای تولید  کنندگان مسکن است، زیرا 
انبوه  ســاز هنگام شروع ســرمایه  گذاری در یک پروژه سنگین یک 
چشــمش متوجه بازار خرید است که قادر است سرمایه الزم برای 
انبوه  ساز فراهم آورده و از زیان ناشی از خواب سرمایه او جلوگیری 
کند.هرچند به هر حال ســوداگری در تمــام زمینه های اقتصادی 
فعالیتی مورد توصیه نیســت، ولی تا زمان ایجاد   ســازوکار منطقی 
پیش  فروش و به وجود آمدن حلقه ســازنده، بانک )تسهیالت( و 
خریدار مورد حمایت قانون، وجود تقاضای ســرمایه  ای در بخش 

مسکن اجتناب  ناپذیر بلکه الزم است.
امروزه مشاهده می  شــود که با وجود ادعای سود هنگفت در 
ساخت  وســاز و ســوداگری ملک، هر روزه تعداد تقاضای بخش 
خصوصی برای تولید مســکن کمتر و کمتر می  شــود، ولی هنوز 
تصمیم  گیرنــدگان در مجلــس و دولت نمی  خواهنــد بپذیرند که 

سرمایه فرار است.

۲. در جریــان بودن تصویب مالیات برعایدی ســرمایه آن هم 
با آن شــکل غیر کارشناســانه یکی دیگر از عوامــل عدم رغبت 
ســرمایه  گذاران به ساخت  و  ساز بوده اســت.آنچه به عنوان طرح 
مالیات بر عایدی ســرمایه در مجلس انقالبی مطرح است در واقع 

اعالم جنگ  علنی به صنعت ساخت  وساز است، زیرا در این طرح
اوال به جای عایدی ســرمایه، تورم مد نظر قانون  گذار اســت.
عایدی سرمایه در تمام دنیا عایدی واقعی یعنی عایدی اسمی منهای 
تــورم در نظر گرفته می  شــود با این تعریــف در ماه های اخیر که 
نرخ افزایش ملک در همین تهران از نرخ تورم عمومی کمتر بوده، 

عایدی سرمایه در واقع منفی است.
ثانیا در این طرح نرخ  هایی که برای مالیات بر تورم قیمت ملک 
در نظر گرفته شــده بیشتر جنبه انتقامی دارد )سال اول ۴۰ درصد( 
تا ایجاد عدالت و ثالثا برخالف تمام کشورهای اجرا کننده این پایه 
مالیاتی عایدی سرمایه ناشــی از سوداگری در بورس که حتی در 
ماه های اخیر هم با وجود رکود در بورس درباره بعضی از ســهام 

از تورم بیشتر بوده، از پرداخت مالیات معاف شناخته شده است.
هرچند طراحان این مالیات منحصر به  فرد در دنیا بیان می  دارند 
که ســازندگان واحد  های مسکونی مشــمول این مالیات نخواهند 
بود، ولی همان طور که گفته شــده عمده تقاضــا برای واحدهای 
ساخته شده توسط انبوه  سازان در کالن شهرها از جنس تقاضا   برای 
سرمایه  گذاری است و از این  رو سازندگان از ترس خواب سنگین 
ســرمایه از یک  طرف و هزینه ساخت باال از طرف دیگر، با وجود 
جهش قیمت وسوســه  انگیز دوره اخیر تمایلی به ساخت  وساز در 
شــهرها ندارند و بخشــی از توان خود را به مناطق ییالقی اطراف 
کالن  شهرها و شهرهای ســاحلی دریای خزر و بعضا کیش انتقال 

داده  اند.
جالب است که مجلس و دولت برای رونق بازار سهام همه نوع 
امتیاز قیمت  گذاری در کاالهای تولیدی شــامل آهن  آالت، سیمان، 
کاشی و ســرامیک، لوازم بهداشتی، شیشه و مصنوعات پالستیکی 
و چوبی مورد مصرف در ساخت مسکن را داده  اند، ولی شدیدا از 

باالرفتن قیمت واحدهای مسکونی شگفت  زده هستند.
جالب  تر اینکه مســووالن از رکود صدور پروانه ســاختمانی با 
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وجود افزایش وحشــتناک قیمت مسکن نیز در تعجب هستند.طبق 
آمار منتشره کل پروانه های ساختمانی در شهر تهران در سال ۱۳۹۹ با 
سال ۱۳۷۷ تقریبا یکسان و حدود ۷هزار فقره است در حالی  که این 
تعداد برای سال ۱۳۸۰ متجاوز از ۲۶ هزار فقره بوده است.البته روشن 
اســت که آثار این عدم رغبت به ساخت  وساز در کالن  شهر  ها خود 
را در ســال های آتی و کمبود شدید عرضه در آینده  ای نزدیک نشان 
خواهد داد.حال اگر باز هم   مجلــس و دولت اصرار دارند که قصد 

خدمتگزاری به طبقات متوسط به پایین هستند، حتما این  طور است.

۳. فشار به موجرین از طریق مصوبه سران قوا برای محدود  سازی 
افزایش نــرخ اجاره  بها   و عمال تمدید اجبــاری اجاره  نامه ها و در 
حقیقت تحدید مالکیت آنها، هر چند در ســال اول شروع کرونا و 
برای یک  ســال از هر نظر قابل دفاع بود، ولی ادامه آن در سال های 
بعد می  تواند نهایتا به کمبود عرضه واحدهای اجاری منجر شده و 

دودش به چشم همان اقشار مورد حمایت برود.
خوشــبختانه اکثر مســتاجران و موجران توجه چندانی به این 
تصمیمات نکرده و با روش هایی با هم توافق می  کنند، ولی به هر حال 
همان طور که گفته شــد تحدید مالکیت موجران می  تواند در آینده  ای 
نه چندان دور به دلیل کاهش عرضه و افزایش هزینه مبادله، اجاره  بها   
را بیــش از پیش باال ببرد.ضمن اینکه مجددا دعوای تاریخی مالک و 
مستاجر را به دوران قبل از اصالح قانون مالک و مستاجر بر می  گرداند.

۴. همه این مقدمه طوالنی برای این بود که تازه به اصل مطلب 
پرداخته شود.

گفته شد که در اواخر دولت یازدهم بحث خانه های خالی باال 
گرفت و تخمینی برای تعداد آنهــا در حد ۵/ ۲ میلیون )عالوه بر 
ویالها و اقامتگاه های دوم( زده شد. از آنجا که تشخیص خانه های 
خالی در اقتصاد ایران کاری بسیار دشوار و پیچیده است و به همین 
دلیل در اصالحیه قانون مالیات  های سال ۱۳۸۰، مالیات  گیری از آن 
حذف شــد، بنابراین مشخص نیست که این آمار از کجا به دست 
آمد.اما در همان زمان عوامل پدیدار شدن این عدد عجیب و غریب 

به شرح زیر جسته  وگریخته تبیین   شد:
- رکورد غیر قابل تکرار تعداد پروانه های صادره سال های ۹۱ 
تا ۹۳ )متوســط ۲۵ هزار در هرسال( که باعث شد میزان خانه های 

ساخته شده در سال های ۹۵ و ۹۶ را به طور کلی باال ببرد.
- بســیاری از این واحدها برای فروش به خریداران شــامل 
ســرمایه  گذاران، اجاره  داران و مصرف  کنندگان ســاخته شده بود 
که به دلیل رکود حاکم بر بازار مســکن در آن زمان بیشــتر آنها یا 
توسط سرمایه  گذاران خریداری شده بود یا توسط خود سازندگان 

نگهداری می  شــد.بدیهی اســت این دو دســته از مالکان امالک 
عالقه  ای به واگذاری   این واحدها به صورت اجاره نداشــتند، زیرا 
نمی  خواستند به قول مشــاوران امالک   ملک  شان کلید بخورد و از 
قیمتش کاسته شود.ضمن آنکه اصوال ماهیت فعالیت این دو گروه 

در گردش سرمایه معنا پیدا می  کند.
-  بسیاری از واحدهای ساخته شده به ویژه در مناطق گران  قیمت 
کالن  شــهری مثل تهران با استانداردها و در وسعت  های باالی الگوی 
مصرف اکثریت مستاجران )معموال باالی ۲۰۰ متر مربع( ساخته شده 
بود و اصوال اجاره آنها در استطاعت مستاجران متعارف نبوده و نیست.
- در هر صورت این برآورد غیر قابل قبول در همان زمان هم 
توهم قلمداد شــد و هشدارهای الزم به مسووالن برای نیفتادن در 

این دام داده شد.
با این حال با روی کار آمدن مجلس انقالبی همه این هشدارها 
و حرف  های کارشناســی کنار گذاشــته شــد و قانونی ضعیف و 
بی  پشتوانه علمی و بانرخ  های آن چنانی تصویب و به اجرا گذاشته 
شــد و اجرای آن هم به دســت سازمانی ســپرده شد که با وجود 
نامی که یدک   می  کشد شناختی نسبت به   سازوکار اجرای این قانون 
ندارد و طبیعی هم هست که نداشته باشد.جمع  آوری اطالعات ریز 
مربوط به واحدهای مسکونی و اداری و تجاری در شهرها معموال 
بر عهده شهرداری  هاست، کما اینکه شهرداری  ها سال هاست که با 
داشتن بخشی از این اطالعات مبادرت به تعیین و وصول عوارض 
نوسازی و پســماند می  کنند و غیر از نامتناسب بودن این عوارض 
بــرای امالک گران  قیمت و نگاه به آن بــه عنوان یک درآمد پایدار 
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برای شــهرداری  ها، اشــکال دیگری در اجرای آن وجود نداشته 
است.اتفاقا در همان سال ۸۰ که قانون مالیات  های مستقیم به طور 
اصولی زیر  ورو شد، تعیین و وصول، مالیات خانه های خالی همراه 
با مالیات ســاالنه امالک و اراضی بایــر از این قانون حذف و قرار 
شــد به شهرداری  ها سپرده شود، ولی متاسفانه شهرداری  ها به دلیل 
برخــورداری از درآمدهای ســهل  الوصول و کالن فروش فضای 
شهری رغبتی به این امر نشان ندادند.در همان هنگام مسووالن نظام 
مالیاتی از پر هزینه و پیچیده بودن اخذ چنین مالیاتی شــاکی بودند 
و هزینه تشخیص و وصول مالیات بر خانه های خالی را به مراتب 
بیشــتر از در  آمد آن می  دانستند و هنوز این اعتقاد وجود دارد که بر 
همین باور باقی مانده  اند به همین دلیل عالقه  ای به در  گیر شدن در 
مباحث مربوط به این مصوبه نداشــته و بیان   می  دارند اگر وزارت 
مسکن و شهرسازی واحدی را به عنوان واحد خالی معرفی کردند 
ما صرف  نظر از صحت و سقم آن، اقدام به وصول خواهیم کرد که 

البته از نظر نگارنده این ســطور این طرز برخورد سازمان مالیاتی 
قابل قبول نبوده و مردم مستاصل به هر حال این سازمان را مسوول 

در  گیری بیهوده خود می  دانند.
بــه طور طبیعی تعدادی از مالکان واحدهای مســکونی بدون 
هرنوع سوء نیتی و قصد احتکار اصوال از ابتدا برای فروش، واحد 
یا واحدهای مسکونی را ساخته   یا خریداری کرده  اند و قصدی برای 
اجاره نداشته  اند، از طرف دیگر طبیعی است که در شرایط رکودی 
و تورم باال، مالکان عجله  ای برای فروش ملک خود نداشــته باشند 
چون برحســب شرایط رکودی یا تورمی شدید این تعجیل ممکن 
است به زیان آنها منجرشــود به ویژه در دورانی که به دلیل اعمال 
سیاست  های اشتباه اقتصادی دولت ها هیچ نوع امکان سرمایه  گذاری 
در دارایی  های دیگر برای آنها وجود نداشته باشد.اینکه انتظار داشته 
باشیم در چنین شرایطی سرمایه  گذار ملک خود را بفروشد و وجوه 
آن را به بازار نابســامان سهام منتقل یا در بانک سپرده  گذاری کرده 
و هرساله ۲۰ درصد از ارزش واقعی دارایی خود را از دست بدهد 

انتظاری خالف عقل و منطق است.
از طرف دیگر در هر بازاری از جمله بازار اجاره طبیعی اســت 
که یک حد موجودی وجود داشــته باشد، به عبارت بهتر در بازار 
اجاره مانند سایر بازارها عرضه همواره باید از تقاضای بالقوه کمی 
بیشــتر باشد، زیرا مثال کسی که امروز باید خانه استیجاری خود را 
تخلیه کند نمی  تواند منتظر این باشد که کس دیگری در همان روز 
خانه دلخواه او را تخلیه کند.بنابرایــن همواره باید تعدادی واحد 
مســکونی خالی منطبق با سالیق و امکانات مالی مختلف در بازار 
وجود داشته باشد. با فرض قبول این استدالل می  توان انتظار داشت 
که با توجه به عوامل فوق همواره تعدادی واحد مسکونی خالی در 
بازار وجود داشته باشــد. در ایران به این دوعامل، عامل سومی را 
می  توان افزود و آن مجاز بودن بانک  ها به همه نوع سرمایه  گذاری از 

جمله سرمایه  گذاری در امالک است.
با وجــود این انتظار کــه دولت ها و حداقل کمیســیون  های 
تخصصی مجلس باید بر این بدیهیات واقف باشند، ولی متاسفانه 
مشاهده شد که این قانون مالیات برخانه های با این شکل و شمایل 
غیر متعارف تصویب و برای اجرا در اختیار ســازمانی گذاشته شد 
که خود به این توهم دامن زده بود و برای اثبات این نظریه طبیعی 

است که دست به هر کاری بزند.
با ایــن اوصاف طبق آخرین آمار در اختیــار و با وجود پایان 
یافتن تمام مهلت  های قانونی، تعداد خانه های خالی کشــف شده 
به ۶۰۰ هزار واحد هم نمی  رســد و از آن بدتر تعداد واحدهایی که 
پذیرفته  اند مالیات بر واحد مســکونی خالی را تاکنون بپردازند به 
یک  هزارم این تعداد محدود باشد. از روش اشتباه به کار گرفته شده 
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توسط وزارت راه  وشهرسازی می  توان به این نتیجه رسید که به طور 
قطع تعداد خانه های خالی مشمول این قانون به مراتب کمتر از رقم 

اعالم شده است.
این روش کــه به طور حیرت آوری خــالف اصول و عدالت 
بنا شــده است بر این پایه متکی اســت که اثبات نادرستی ادعا با 
مدعی  علیه است و این درحالی است که در تمام نظام  های حقوقی 
دنیا شــامل نظام حقوقی ایران، اثبات ادعا با مدعی اســت. در این 
روش با وجود دسترسی وزارت مسکن )وزارت راه و شهرسازی( 
به تمام ســوابق ثبتی ملکی مردم، از مردمی که الزاما امکان تکمیل 
اطالعات مفصل، پیچیده و غیرضرور را در ســامانه طراحی شده 

ندارند، می  خواهد که به اصطالح خود  اظهاری کنند.
سوال اینجاســت که اصوال چرا باید کسی که خود را مشمول 
مالیات خانه های خالی نمی  داند خود اظهاری و اطالعاتی را تکمیل 
کند که قاعدتا به طور سیســتمی در اختیار دولت اســت مگر آنکه 
قصد بر این باشد که دولت عدم ورود به سامانه را دلیلی بر داشتن 
خانه خالی شــخص مستنکف بداند و از این طریق بخواهد توهم 
خود را به اثبات برساند.جالب  تر آنکه در صورت عدم ورود مالکان 
به سامانه از همان اطالعاتی که در صورت ورود اشخاص به سامانه 
باید ارائه می  شــد، استفاده شده و مالکان را بدون اعالم مشخصات 
مورد ادعا، مشــمول مالیات خانه خالی کرده و به سازمان مالیاتی 
جهت وصول مالیات اعالم   می  دارند.سازمان مالیاتی نیز بدون ورود 
به صحت  وســقم این ادعا و بدون پذیرش مسوولیت فورا اقدام به 

صدور اخطار وصول می  کند.
این نوع شــیوه مالیات  گیری واقعا نوبر است و انسان را به یاد 
داروغه داســتان رابین  هود می  اندازد. اگر وزارت مسکن به راستی 
قصد شناســایی واحدهای خالی را داشت راهکار خیلی ساده  تری 
برای حفظ حقوق ملت وجود دارد و آن اینکه با اطالعات   کاملی که 
وزارت مسکن از طریق پایگاه اطالعاتی ثبت اسناد در اختیار دارد و 
طبق آن می  تواند به کلیه امالک مالکان و سهم مالکیت آنها دسترسی 
پیدا کند خود اقدام به تکمیل سامانه کند و فقط در صورت نیاز از 

طریق پیامک کسری اطالعات را از مودی دریافت کند.
حتی با دسترسی وزارت مسکن به بانک اطالعاتی شرکت های 
برق منطقه  ای امکان کنترل وجود ســاکن در واحد مسکونی مورد 
نظر وجود دارد و حداکثر در  خواست از مالک برای ارسال تصویر 
مــدرک   )مثال اجاره  نامه( می  تواند به فرآیند کشــف و خالی بودن 
واحدهای مسکونی کمک کند. مشــکل اینجاست که اگر وزارت 
مســکن از طریق روش های متعارف اقدام به شناسایی واحد  های 
خالی کند احتماال پیش  بینی کارشناسان   که وجود چنین تعداد زیادی 
واحد خالی را ناشــی از توهم طراحان می  دانستند، درست از آب 

درمی  آید که زیاد خوشایند آنان نیست.
با ایــن حال از دولت انتظار می رود کــه اجازه ندهد در این 
شــرایط فشــار عصبی به مردم وارد شــود و هرچه سریع  تر این 
سیســتم را در جهت آسودگی خاطر شــهروندان اصالح کند. به 
باور نویســنده این سطور این امکان که تعداد واحدهای مسکونی 
خالی در کشــور بیشتر از استاندارد جهانی باشد، وجود دارد ولی 
برخورد اینچنینی با این پدیده که خود معلول سیاســت  های غلط 
دولت هاســت، صرفا به درگیری اداری و احتماال بی حرمتی و در 
نتیجه نارضایتی شهروندانی که بدون دلیل مورد اصابت این قانون 
غیر منطقی واجرای نــا کارآمد آن قرار گرفته ومی گیرند، خواهد 

انجامید.

منبع:روزنامه دنیای اقتصاد
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تشکیل صندوق بازنشستگی بیمه شدگان حاصل مبارزات جامعه کار و تولید قرن نوزدهم 
و به منظور صیانت از جامعه کار و تولید صورت گرفته است.

در همین راستا تاسیس سازمان تامین اجتماعی و بالطبع آن تشکیل صندوق بازنشستگی 
در سال ۱۳۵۴ محصول جامعه سرمایه داری صنعتی بود. بررسی مفاد قانون تامین اجتماعی و 
مقررات پشتوانه ای آن نشان دهنده یکی از مترقی ترین قوانین در منطقه بوده است. بر اساس 

ماده ۲۸ قانون تامین اجتماعی منابع درآمد سازمان به شرح زیر است:
۱. حق بیمه از اول مهر ماه تا پایان ســال ۱۳۵۴ به میزان بیســت و هشت درصد مزد یا 
حقوق اســت که هفت درصد آن به عهده بیمه شــده و هجده  درصد به عهده کارفرما و سه 

درصد به وسیله دولت تامین خواهد شد
۲. درآمد حاصل از وجوه و ذخایر و اموال سازمان

۳. وجوه حاصل از خسارات و جریمه های نقدی مقرر در این قانون
۴. کمک ها و هدایا

 تبصره-۱ از اول سال ۱۳۵۵ حق بیمه سهم کارفرما بیست درصد مزد یا حقوق بیمه شده 
خواهد بود و با احتســاب سهم بیمه شــده و کمک دولت کل حق بیمه به سی درصد مزد یا 

حقوق افزایش می یابد.
 تبصره -۲ دولت مکلف است حق بیمه سهم خود را به طور یکجا در بودجه ساالنه کل 

صندوق تامین اجتماعی یا شیشه عمر بیمه شدگان
غالمحسین دوانی
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کشور منظور و به سازمان پرداخت کند.
 تبصره -۳ ســازمان باید حداقل هر سه سال یک بار امور مالی 
خود را با اصول محاســبات احتمالی تطبیق و مراتب را به شورای 
عالــی گزارش دهد. دولت از ابتــدای انقالب، نه تنها از پرداخت ۳ 
درصد حق بیمه سهم دولت برای بیمه شدگان عادی بلکه از پرداخت 
سهم خود برای گروه های بیمه شده  خاص که با مصوبات نمایندگان 
مجالس، به سازمان تحمیل شده اند، اجتناب کرده و بر همین اساس 
میزان بدهی دولت به ارقام نجومی فعلی رســیده است به طوری که 
کارشناسان اقتصادی اعتقاد دارند اگر دولت تعهدات خودرا به موقع 
پرداخت کرده بود الزاما و حتما جامعه کار و تولید ناچار نبودند پس 
از بازنشستگی هم راننده اسنپ و یا کارگر روزمزد سایر کارخانجات 
شوند و احتماال مجموع دارایی های بیمه شدگان بالغ بر ۱۰۰۰ تریلیون 

تومان و یا شاید بیش از ۵۰ میلیارد دالر می شد.
با اســتناد بند»ه« ماده »۷« قانون ساختار نظام جامع رفاه و تامین 
اجتماعی مقرر شده بود »مطالبات سازمان ها، صندوق ها و موسسات 
بیمه ای فعــال در قلمروهای نظام تامین اجتماعی از دولت بر مبنای 
ارزش واقعی روز و براســاس نرخ اوراق مشارکت پرداخت خواهد 
شــد.« مضافا به موجب تصویب نامه شــماره ۶۱۸۱۴/ت۴۷۷۸۰هـ 
مورخ ۳ /۴ /۱۳۹۱ هیات وزیران در جلســه مــورخ ۲۴ /۳ /۱۳۹۰ 
بنا به پیشنهاد شــماره ۱۹۸۰۱۴ مورخ ۱۳۹۰/۱/۱۰ معاونت حقوقی 
رییس جمهور و به استناد اصل )۱۳۴( قانون اساسی جمهوری اسالمی 

ایران تصویب نمود:
مابه التفــاوت اصل تعهد دولت بابت ســهم دولت از حق بیمه 
مشمولین صندوق تامین اجتماعی و ارزش روز آن در زمان پرداخت، 
موضوع بند»هـ « ماده »۷« قانون ســاختار نظــام جامع رفاه و تامین 
اجتماعی - مصوب -۱۳۸۳ ، حق بیمه تلقی و مشــمول حکم بند 
»ج« ماده )۱۳۹( اصالحی قانون مالیات های مستقیم- مصوب -۱۳۸۰ 

می گردد و از پرداخت مالیات معاف است.
متاســفانه از ســال ۱۳۵۸ دولت نه تنها از پرداخت تعهدات 
تکلیفــی خود اجتناب کــرده بلکه با تصویب قوانیــن فراتامین 
اجتماعی تعهدات عدیده مالــی را برای صندوق تامین اجتماعی 
فراهم کرده که عمال بار آن متوجه بیمه شدگان شده است؛ به طوری 
که از سال های ۱۳۷۸ به بعد هر سال شاهد کاهش تعهدات درمانی 
سازمان تامین اجتماعی و عمال آب رفتن مستمری بیمه شدگان از 
یک  طرف و افزایش ســهم بیمه شدگان از ســبد درمان شده ایم. 
در واقع دولت هــا چنان در پرداخت بدهی انبوه خود به صندوق 
بیمه شــدگان تعلل ورزیده اند که سازمان تامین اجتماعی عمال از 
ســال ۱۳۹۶ ناچار به اخذ تســهیالت بانکی با سود کالن شد در 

حالی که ســاالنه حــدود ۳۰ الی ۵۰ هزار میلیــارد تومان هم به 
تعهدات دولت افزوده می شد.

اگرچه در قانون بودجه ســال ۱۳۹۸پرداخت ســالیانه ۵۰ هزار 
میلیارد تومان از بدهی دولت به سازمان پیش بینی شده اما این الزام به 
پرداخت، نه در سال مذکور و نه در سال های بعد تحقق نیافت مضافا 

ماهانه بر مبلغ بدهی دولت انباشته می شد.
دولت در زمینه تولید آمار نادرست شهره است. »همه دولت ها« 
برای فریبکاری در ســال ۱۳۹۹ مدعی شدند که کل دیون دولت 
به ســازمان تامین اجتماعی کمتر از ۷۰ هزار میلیارد تومان است 
در حالی که آمار به روز شــده منتشره توســط مرکز پژوهش های 
مجلس و همچنین خود ســازمان تامین اجتماعی و رســانه های 
مســتقل مدعی هستند بدهی دولت به سازمان تا پایان سال ۱۳۹۹ 
حدود ۴۰۰ هزار میلیارد تومان بوده است. این اختالف فاحش به 
مساله »به روزرسانی بدهی ها« مربوط است؛ دولت اگرچه در سال 
۱۳۹۶ بــا ارز جهانگیری حدود ۴۰ میلیارد دالر ثروت عمومی را 
با نرخ ۴۲۰۰ تومان به برخی ویژه خواران واگذار کرد، مدعی بوده 
که باید بدهی پرداخت نشــده را به نرخ اسمی و یا با اعمال نرخ 

اوراق مشارکت ساده تسویه کند.
در حالی که بیمه شدگان به عنوان صاحبان اصلی صندوق تامین 
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اجتماعی اعتقاد دارند بدهی انباشــته دولت باید براساس نرخ تورم 
تجمیعی ســالیانه و ارزش واقعی آن، محاســبه شود زیرا کدام عقل 
سلیمی است که قبول کند مطالبات از سال ۱۳۵۸ تاکنون خود را به 
قیمت اسمی و بدون لحاظ تاثیر قدرت خرید یا اعمال سود مرکب 

انباشته مطالبه کند؟
در واقع از ســال ۱۳۸۴ تاکنون دولت های مســتقر در به زوال 
کشاندن صندوق عمر بیمه شدگان گوی سبقت را از همه دولت های 
پیشــین ربوده اند و دولت فعلی هم ظاهرا مسیری متفاوت را نشان 
می دهد؟ بررسی سوابق تهاتر بیمه دولت با واگذاری سهام و دارائی 
نشان داده که دولت در ارزیابی آنها به قیمت روز و با اعمال نرخ ارز 
آزاد عمل کرده است یعنی به طریق اولی نه تنها مطالبات بیمه شدگان 
را به روز رسانی نکرده بلکه اموال تهاتری خود را اتفاقا دوالپهنا حساب 
کرده اســت. این در حالی است که موضوع ارزش روز مطالبات به 
عنوان یک اصل عمومی در کلیه مناسبات داخلی و خارجی پذیرفته 
شــده است زیرا این یک واقعیت مســلم است که در اقتصاد متورم 
ایران، وقتی دیون به موقع پرداخت نشده و مشمول گذر زمان شود، 
باید به نرخ روز، بازمحاســبه شده و مجددا تعیین قیمت شود. نظیر 
دیون ناشی از مطالبات بانک ها و یا تعیین مهریه ازدواج به قیمت روز 

که هرساله صورت می گیرد.
اما دولت آقای روحانی که در مقابله با بیمه شدگان گوی سبقت را 
از دولت قبلی ربوده بود در تاریخ شانزدهم اردیبهشت ۹۷، مصوبه ای 
را منتشر کرد که ادعا داشت سازمان تامین اجتماعی مطالبات خود را 
براساس »بهره مرکب« محاسبه کرده و از آنجا که بهره مرکب، خالف 
شرع است، لذا دولت این مبلغ محاسبه سازمان »که اتفاقا آن هم رقم 
مطالبات بیمه شــدگان از دولت را کمتر از واقع نشــان می داد« قبول 
نداشــته و به موجب همین مصوبه آیین نامه تنظیم بند »ت« ماده »۸« 
برنامه ششم توسعه اجتماعی - اقتصادی که متضمن »به روزرسانی 

بدهی دولت به سازمان« است باید به کلی حذف شود.
در پیامــد این مصوبــه ضدکارگری که علیــه جامعه کار و 
تولید بود کانون بازنشســتگان استان تهران طی شکایتی به دیوان 
عدالت اداری خواســتار جلوگیری از حقوق بیمه شدگان درمورد 
بازپرداخت دیون دولت شــد. هیات عمومی دیوان عدالت اداری 
پس از مذاکرات مفصل اقدام به صدور رای به نفع بیمه شدگان کرد 
که بر این اساس دولت مکلف شد مطالبات سنواتی بیمه شدگان از 

دولت را »به روزرسانی« کند.
در واقع رای دیوان مبتنی بر این بود که دولت باید به روزرسانی 
بدهــی خود به تامین اجتماعی را پذیرفتــه و نمی تواند با تصویب 
مصوبه، از زیر بار پرداخت بخشی از بدهی شانه خالی کند. نگاهی 

به انباشت دیون دولت نشان دهنده این موضوع است که اگر تا پایان 
سال ۱۳۹۹ دیون دولت بالغ بر ۴۰۰ هرار میلیارد تومان بوده باشد با 
توجه به بدهی جاری ماهانه که حدود پنج هزار میلیارد تومان است 
ساالنه به قیمت اسمی ۶۰ هزار میلیارد تومان به آن اضافه خواهد شد.
لذا تا پایان ســال ۱۴۰۰ رقم مطالبات بیمه شدگان به ۴۶۰ هزار 
میلیارد تومان نزدیک خواهد شــد درحالی که در متن الیحه بودجه 
هیچ بندی پیرامون بازپرداخت دیون دولت به سازمان وجود ندارد و 
جالب اینکه شستا داوطلب خرید بخشی از سهام دولت در هلدینگ 

پتروشیمی خلیج فارس هم شده است.
مثل این می ماند که ما از کسی طلبکار باشیم و او از دادن بدهی 
خودداری و بعد بدهکار بخشــی از اموال خود را به باالترین قیمت 
عرضه و طلبکار نگون بخــت داوطلب خرید این دارایی به صورت 

نقدی هم باشد.
باید سازمان تامین اجتماعی کوشش کند این سهام را به عنوان بخشی 

از مطالبات خود تهاتر کند نه اینکه داوطلب خرید نقدی آن باشد.
شــماره  رای  از  مســتفاد  هســتند  مدعــی  بیمه شــدگان 
۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۰۰۸۹ مــورخ ۱۷-۰۱-۱۴۰۰ دیوان عدالت 
اداری که اشــعار داشته »هر شــخصی که عامل حادثه است و در 
به وجود آوردن حادثه ای که موجب هزینه برای ســازمان تامین 
اجتماعی شده، مقصر باشد باید مســوول جبران خسارت وارده 
شود و خسارت وارده به سازمان مذکور را جبران نماید. بنابراین 
محدود نمودن آن به صرف کارفرما مغایر هدف قانونگذار است.« 
چون دولت مسوول خسارات وارده به صندوق عمر بیمه شدگان 
بوده بایــد مجبور به پرداخت خســارت هم شــود و عدم النفع 
فرصت هــای از دســت رفته صندوق تامین اجتماعی هم باشــد 
زیــرا اگر دولت به موقع تعهدات خودرا انجام داده بود ســازمان 
عالوه بر آن که امروز در تعهدات بخش درمان مشــکل نداشت 
بلکه قــدرت مالی و توانمندی ارائه خدمــات درمانی رایگان به 
همه بازنشســتگان را نیز می توانســت دارا باشد و تعهدات ماده 
۹۶ قانون تامین اجتماعی و پرداخت مســتمری بازنشســتگان را 
مطابق با سبد هزینه های زندگی انجام دهد. نمایه زیر که بر مبنای 
روش های مختلف تهیه شده نشان می دهد قدرت واقعی مطالبات 
بیمه شدگان از دولت حداقل ۳۵ و حداکثر تا ۸۵ میلیارد دالر بوده 
است که اگر قرار باشد به روش فعلی به ریال پرداخت شود رقمی 
حــدود ۱۳ میلیارد دالر به نرخ روز خواهد بود که تکافوی آینده 

بیمه شدگان را نخواهد داد.

منبع: جهان صنعت
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تعریف ضمانت نامه بانکی، انواع ضمانت نامه های بانکی و کاربرد آنها، شرایط صدور ضمانت 
نامه هــای بانکی، پرکاربردترین نوع ضمانت نامه های بانکی، معایب و مزایای ضمانت نامه های و 

اصل استقالل ضمانت نامه ها از قرارداد پایه در این نوشتار مورد بررسی قرار می گیرد.
تعریف ضمانت نامه بانکی، انواع ضمانت نامه های بانکی و کاربرد آنها، شرایط صدور ضمانت 
نامه های بانکی، پرکاربردترین نوع ضمانت نامه های بانکی، معایب و مزایای ضمانتنامه های بانکی 

و اصل استقالل ضمانتنامه ها از قرارداد پایه در این نوشتار مورد بررسی قرار می گیرد.

ضمانت نامه بانکی چیست؟
ضمانت نامه بانکی قرارداد یا ســندی است که به موجب آن صادرکننده حسب درخواست 
متقاضی تعهد می کند عندالمطالبه یا در سررســید معینی مبلغ معینی را از بابت موضوع خاصی 

که مربوط به متقاضی است به ذینفع یا به حواله کرد او پرداخت کند.
ضمانت نامه هــای بانکی تعهد قراردادی میان بانک و مشــتری هســتند اغلب در معامالت 
تجاری و هم در معامالت شخصی مورد استفاده قرار می گیرند ضمانت نامه های بانکی به منظور 
تســهیل تجارت و رونق کسب و کارها شــرایطی را ایجاد می کنند تا معامله کنندگان در فضای 

امن تری و با اطمینان خاطر بیشتری اقدام به معامله و انعقاد قرارداد نمایند.

ضمانت نامه  بانکی و کاربرد آنها در قراردادها و معامالت



بهار 301401

فصلنامه حسابدار خبره

صدور ضمانت نامه ها مانند ســایر تســهیالت بانکی در نظام 
بانکی ایران اهمیت زیادی دارد لذا اعتبارســنجی مشتری از پیش 

نیازهای اصلی و مهم صدور ضمانت نامه هاست.
درخواســت صدور ضمانت نامه از طرف مشتری بانک انجام 
می شــود )ضمانت خــواه( و مبنای آن قراردادی اســت که بین 

ضمانت خواه و ذینفع ضمانت نامه منعقد شده است.
بانک در واقع با صدور ضمانتنامه بانکی متعهد می شود که اگر 
مشتری بانک به تعهدات قراردادی خود در موعد معین عمل نکند 
با اعالم ذینفع وجه   الضمان یا مبلغ مقرر در ضمانت نامه را در وجه 

ذینفع پرداخت کند.
توجه داشــته باشــید ضمانت نامه های بانکی غیرقابل انتقال 
هستند و فقط توسط ذینفع که در ضمانت نامه مشخص شده قابل 

استفاده می باشند.

انواع ضمانتنامه های بانکی و کاربرد آنها

ضمانتنامه های مناقصه یا مزایده
ایــن نوع ضمانت نامه در مناقصه ها و مزایده ها کاربرد دارد؛ 
به طوری که از شرکت کننده ها برای اطمینان از انجام تعهداتشان 
و عدم انصراف، ضمانت نامه ای دریافت می شود.در صورتی که 
از ســوی شرکت کننده ای ضمانت نامه ای ارائه نگردد از رقابت 
کنار گذاشــته خواهد شــد. میزان آن معموالً ۵ درصد قیمت پایه 

است.

ضمانتنامه ریالی تعهد پرداخت :)ضمانتنامه بازپرداخت(
ایــن نوع ضمانت نامه جهت تضمین بازپرداخت هرگونه وام 
و تســهیالت دریافتی توســط ضمانت خواه از ذی نفع ،دریافت 

می شود.

ضمانت نامه گمرکی
این نوع ضمانتنامه از وارد کننده های کاال به کشــور اخذ می 
شود در مواردی که نتوانند حقوق گمرکی را یکجا پرداخت کنند 
گمرک ضمانت نامه هایی با سررســیدهای معیــن از آنها دریافت 

می کند.

ضمانتنامه پیمان 
کاربرد آن در قراردادهای پیمانکاری دولتی اســت دولت به 
عنوان کارفرما برای اجرای پروژه های عمرانی و تولیدی این نوع 

ضمانت نامه را از پیمانکاران اخذ می کند.

ضمانت نامه حسن انجام تعهد 
ایــن نوع ضمانتنامه در قراردادهای کار و تعهدات ناشــی از 
امضای پیمان اخذ می شــود این نــوع ضمانت نامه برای تضمین 
حسن انجام تعهدات و اجرای تعهدات قراردادی در موعد معین 

صادر می گردد.

ضمانت نامه پیش پرداخت
در قراردادهــای پیمانــکاری و قــرارداد کار کاربرد دارد در 
مواردی ممکن اســت کارفرما برای تجهیز کارگاه یا تکمیل لوازم 
مــورد نیاز جهت اجرای عملیــات کاری درصدی را به پیمانکار 
پرداخــت می کند و در مقابل ضمانــت نامه ی پیش پرداخت را 
از او می گیرد با گذشــت زمان که تجهیزات کامل می شود مبلغ 

ضمانت نامه هم کاهش می یابد.

ضمانت نامه استرداد کسور وجه الضمان
این نوع ضمانت نامه در قراردادهای کار کاربرد دارد کارفرما 
برای تضمین حسن انجام کار مبلغی را از پیمانکار دریافت می کند 
ایــن مبلغ معموال ۱۰ درصد از صــورت وضعیت های پیمانکار 

می باشد که در حسابی نزد کارفرما نگهداری می شود.

ضمانتنامه ریالی حسن انجام کار
ایــن نوع ضمانت نامه در قراردادهای پیمانکاری کاربرد دارد 
که کارفرما به منظور اطمینان از حســن انجام کار در زمان انعقاد 
قرارداد کار از کارگران پیمانکار مطالبه می کند میزان آن معموال۱۰ً 

درصد مبلغ قرارداد است.

پرکاربردترین ضمانتنامه ها مربوط به چه معامالتی است؟
با توجه به معرفی انواع ضمانتنامه ها در نوشــتار فوق معلوم 
شــد که پر کاربردترین ضمانتنامه هــا ضمانتنامه های مربوط به 
قرارداد کار و قرارداد پیمانکاری هســتند . معموال اشخاص برای 
تضمین منافع مالی و  قــراردادی خود و برای اطمینان از اجرای 

تعهدات طرف معامله این شیوه را انتخاب می کنند.

شرایط صدور ضمانت نامه بانکی
برای صدور ضمانتنامه بانکی مسلمًا بانک شرایط خاصی برای 
متقاضیان در نظر می گیرد مشتری که متقاضی دریافت ضمانتنامه 
اســت باید مطابق مقررات بانکی وثیقه یــا وثایق متعددی را که 
با توجه به توان پرداختش تعیین می شــود به بانک ارائه دهد به 

عنوان مثال در زیر به بیان این وثیقه ها می پردازیم:
وجه نقد یا طال یا اسناد خزانه یا اوراق قرضه دولتی و اوراق 
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مشارکت منتشــره بر اساس مجوز بانک مرکزی یا سپرده سرمایه 
گذاری مدت دار یا حســاب های پس انداز قرض الحســنه نزد 
بانک یا گواهی های سپرده های سرمایه گذاری مدت دار یا اوراق 
قرض الحســنه یا حســاب های ارزی یا حساب سرمایه گذاری 

مدت دار متقاضی نزد سایر بانکها.
تضمین بانکها یا موسسات اعتباری غیربانکی معتبر خارجی.

 سفته با ضمانت قابل قبول بانک، اموال غیرمنقول، برگ وثیقه 
انبارهای عمومی مربوط به کاال، سهام شرکت هایی که در بورس 

پذیرفته شده باشند، کشتی و هواپیما.

استقالل ضمانت نامه های بانکی از قرارداد پایه
اصل اســتقالل ضمانت نامــه بانکی از قــرارداد پایه به این 
معناســت که ایرادات و اختالفات مربوط به رابطه میان متقاضی 
ضمانت نامه و ذی نفــع در رابطه قراردادی خود ربطی به اعتبار 
و اجــرای ضمانتنامه بانکی ندارد به عبارتی بانک تنها با توجه به 
تعهد مســتقلی که در برابر ذینفع ضمانتنامه دارد موظف اســت 

بدون قید و شرط ضمانت نامه بانکی را پرداخت کند.
البته در مواردی که متقاضی ضمانت نامه بتوانند حیله و تقلب 
و ســوء اســتفاده ذینفع را بر مبنای مطالبه ناروای وجه ثابت کند 
دادگاه می تواند بر خالف اصل اســتقالل قراردادی دستور موقت 

به منع پرداخت را صادر نماید.

معایب ضمانتنامه ها بانکی
برخی اشــخاص که آمادگی و مهــارت کار دارند ولی برای 
تضمین و اثبات اعتبار کاری خود پشــتوانه ای ندارند و از شرط 
ارایه وثیقه برای دریافت ضمانت نامه هم برخوردار نیستند مسلما 
بــرای انعقاد قرارداد کار با دیگران به مشــکل برمی خورند.و به 
نوعی از کســب و کاری که در آن تخصــص دارند محروم می 

شوند.

مزایای ضمانتنامه های بانکی
بهره مندی از ضمانت نامه های بانکی موجب رشــد کسب و 
کارهــا افزایش معامالت تجاری و افزایش کارآفرینی می شــود. 
ضمانــت نامه های بانکــی اعتبار متقاضی و قــرارداد را افزایش 
می دهد و اشــخاص با اطمینان بیشــتری میل به انعقاد قرارداد ها 
و انجام معامالت پیدا می کنند که نتیجه آن رشــد اقتصاد کشور 
است مهمترین مزیت ضمانت نامه های بانکی ایجاد شرایط ویژه و 
اعتبار بخشــی به شرکتها و مشاغل کوچک است به عبارتی بانک 
مانند یک شریک تجاری در کنار صاحب کسب و کار برای ذینفع 

اطمینان و امنیت در معامله را ایجاد می نماید.
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 اگر عدالت اجتماعی را تخصیص منابع در جامعه بدانیم، مالیات در پرتوی سیاســت مالیه تنها 
ابزار این مهم به شمار می رود.

درواقع مالیات یک ابزار حکومتی برای تامین منابع حکمرانی خوب و برقراری ایســتگاه های 
توسعه ای در هر برهه زمانی است؛ مالیات بیشتر باید با گسترش پایه های مالیاتی و بسط چتر مالیاتی 
و شناسایی مالیات گریزان و اخذ قاطعانه مالیات از آنها باشد نه بر پایه بودجه. منابع عظیم خدادادی 
ایران شــامل ۱۵۳۰۰ میلیارد دالر منابع گازی و ۷۰۰۰ میلیــارد دالر منابع نفتی و ۸۰۰ میلیارد دالر 
منابع معدنی در کنار ارزش افزوده جامعه کار و تولید معادل ســالیانه معادل ۱۰۸ میلیارد دالر است 
)۳۰ میلیون نیروی کار با صرف سالیانه ۱۸۰۰ ساعت کار با ساعتی ۲ دالر که می تواند با یک راهبرد 
توسعه ای مردم نهاد دست یافتنی باشد(. با وجود این منابع عظیم هنوز نه تنها مردم در حسرت توسعه 
هســتند که بیش از ســی درصد جامعه زیر خط فقر بســر می برند! مضافاً بر آنکه منابع زیرزمینی 
تجدیدناپذیر )ثروت بین النسلی( از سالیان پیش توسط نسل های حاکم خرج شده و منافع نسل آتی 

پایمال شده است.

حکمرانی خوب مالیاتی
با اجرای درست حکمرانی خوب مالیاتی که خود زیر مجموعه حکمرانی خوب بشمار می رود 
شهروندان بخشی از درآمد خود را به دولت ها در قالب مالیات می پردازند و به دولت اختیار می دهند این 
درآمدها را برای اداره امور کشور، اجرای سیاست های مالی، تامین کاالها، خدمات عمومی و ضروری، 

ده فرمان مالیاتی: مالیات ستانی با کدامین اهداف؟
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تضمین امنیت، اجرای برنامه های توسعه و عمرانی کشور مورداستفاده 
قرار دهد. در این بین گســترش و تنوع فعالیت های اقتصادی، نقش 
فزاینده دولت ها در گســترش خدمات عمومی و همچنین گسترش 
تعهــدات دولت ها در عرصه های اقتصادی و اجتماعی، مالیات را به 
مساله ای مهم و تاثیرگذار تبدیل کرده و کارکردهای اصلی ابزار مالیات 
را به تامین درآمدهای عمومی کشــور، گسترش عدالت )باز توزیع 
ثروت(، تخصیص دوباره منابع از طریق توســعه اقتصادی و ثبات 

اقتصادی تغییر داده است.
در این تعریف نمی توان شــهروندان مالیات پذیر را به خودی و 

غیرخودی یا مشمول و معاف تبدیل کرد.
نگارنده بخوبی آگاه است دست کم ۳۰ تا ۴۰ درصد بخش های 
اقتصادی پنهان و آشکار به طرق مختلف مانند معافیت های نابجا و... 
از پرداخت مالیات مســتثنی شده اند اما هزینه کشور بر دوش آن ۶۰ 
درصدی است که مالیات می دهند. مقایسه آمار مالیات دریافتی سال 
۱۳۹۱ و ۱۳۹۹ که بترتیب معادل ۳۹۵ و ۱۹۲۹ هزار میلیاردریال بوده 
بیانگر رشــد ۴.۸ برابری مالیات است آن هم در شرایطی که اقتصاد 

کشور عمال سقوط کرده و دربحران بوده است.
مقایسه همین دوعدد با نرخ دالر در سال های یادشده که بترتیب 
برابر ۳۸۰۰ و ۲۷۵۰۰ تومان بوده »۷.۲ برابر« نیز نشانگر افزایش قابل 

مالحظه درآمدهای مالیاتی در سال های مذکور است.
متاسفانه در قبال این افزایش، کاالها و خدمات ارائه شده دولتی 
بشدت کاهش داشته اســت. درعین حال روند دائمی مخارج دولت 
عامل مهمی است که تأثیرات این افزایش مالیات را بر رشد اقتصادی 
خنثی و یا ناچیز می نماید. مضافاً سیر نابخردی مسئوالن چنان بوده 
که علیرغم افزایش قابل مالحظــه درامدهای مالیاتی، به دلیل فقدان 
سیاســت و اقتصاد و غرق شدن در رویاهای سحرآمیز، تورم از مرز 
۴۰ درصد گذشته و ۱٫۵ میلیون نفر از شاغالن طی یک سال اخیر از 

جمعیت فعال کشور خارج شده اند.
اتاق بازرگانی نیز گزارش داده که ساالنه ۱۱ میلیارد دالر سرمایه 
از کشور خارج می شــود. نکته حائز اهمیت این است که آمارهای 
مالیاتی کشور در ده ساله اخیر که از تارنمای سازمان مالیاتی استخراج 
شــده نشــان می دهد که مالیات کلیه نهادهای غیرپاسخگو و همان 
موسســات معاف و مالیات گریز حداکثر ساالنه ۱۰۰۰ میلیارد ریال 
است؛ این مبلغ معادل پول یک آپارتمان ۴۰۰ متری در »برج روما و 

فلورا«  اهدائی به متهم پرونده فساد معروف قوه قضائیه است.

مالیات و تحقق عدالت
اگر مالیات را پولی بدانیم که مردم یک کشــور برای استفاده از 
امکانات عمومی به دولت پرداخت می کنند ، واضح است ایجاد امنیت، 

آموزش، بهداشــت، توســعه و رفاه اجتماعی در سایه پرداخت این 
هزینه به دســت می آید، همچنین توزیع عادالنه و به تبع آن عدالت 
اجتماعی مســتلزم اعمال مدیریت اقتصادی در بازار و وضع قوانین 

شفاف برای حمایت از اقشار آسیب پذیر و رفع نیازهای آنان است.
در حقیقت وضع قوانین مالیاتــی از راهکارهای ضروری برای 
رسیدن به عدالت اجتماعی به شمار می آید. برای دستیابی به عدالت 
اجتماعی، باید سیاســت مالیه متضمن حکمرانی مالیاتی دولت این 
امکان را بوجود بیاورد که بر جریانات و مســائل اقتصادی کشور و 
افزایش درآمدها و ثروت ها نظارت و کنترل داشته و از رکود و فساد 

اقتصادی جلوگیری کند.
انواع مالیات و نرخ های مالیاتی، به شیوه های متفاوتی در تحقق 
عدالت اقتصادی موثر هستند. مالیات های مستقیم که به طور مستقیم 
از دارایی و درآمد افراد وصول می شــود در تامین عدالت اجتماعی 
نقش بســزایی دارد زیرا اشخاص پرداخت کننده نمی توانند آن را به 
دیگری منتقل سازند و اگر براساس درآمد تنظیم گردد، مانع از تمرکز 

ثروت در دست عده ای خاص خواهد بود.
به این جهت فاصله های طبقاتی را ترمیم و یا تعدیل می کند. از 
سوی دیگر مالیات های غیر مستقیم مانند مالیات بر ارزش افزوده که 
بر قیمت کاالها و خدمات اضافه می شود نیز از آنجایی که بر مصرف 
و فروش تمرکز دارد می تواند در تحقق عدالت اقتصادی موثر باشد 
زیرا هرکس که بیشتر مصرف کند باید بیشتر مالیات پرداخت نماید.

همچنیــن نرخ مالیات تصاعدی به عنوان یکی از اجزای مالیات 
نیز تأثیر به ســزایی در این حوزه دارد، به این صورت است که آنانی 
که از درآمد بیشتری برخوردارند به صورت تصاعدی درصد بیشتری 
از درآمدشان را باید به عنوان مالیات پرداخت کنند. از این رو، میزان 
مالیات هماهنگ با میزان رشد درآمد افزایش می یابد. در نوع تصاعدی 
ثروتمندان به مراتب بیشتر از فقرا مالیات می پردازند و قشرهای فقیر 

جامعه در مالیات سهم بسیار کمتری دارند.

دولت ها برای تامین هزینه های خویش می کوشند از منابع مختلف 
درآمدی بهره مند شــوند. بدین ترتیب که یک قسمت از درآمدهای 
دولت از طریق اموال و بهره برداری از منابع طبیعی و تصدی اعمال 
انتفاعــی »مانند فروش بــرق، گاز و...« و درآمد حاصل از خدمات 
مختلف )خدمات پســتی، حمل و نقل و انحصارات دولتی و...( به 
دســت می آید. با این حال مهمترین منبع درآمدی دولت از طریق 

وصول مالیات ها تامین می شود.
مالیات در واقع بهایی است که افراد در مقابل استفاده از خدمات 
دولتی می پردازند. بر این اســاس افراد باید متناسب با بهره مندی از 
خدمات دولتی، مالیات بپردازند. شــایان ذکر است که مالیات عالوه 
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بر آن که در تامین هزینه های دولت تاثیرگذار اســت می تواند نقش 
ابزاری در سیاست گذاری های دولت نیز ایفا کند از مهمترین اهداف 
وضع مالیــات در جامعه می توان به توزیع مناســب درآمد، تحقق 
عدالت اجتماعی، مبارزه با فساد، مهار تورم، فراهم کردن زمینه های 
الزم برای تحقق رقابت پذیری، تحقق رشد اقتصادی پیوسته، باثبات 
و پرشــتاب متناسب با اهداف چشم انداز، ایجاد اعتماد و حمایت از 
سرمایه گذاران، اهتمام به نظم و انضباط مالی و بودجه ای، تالش برای 
قطع اتکا هزینه های جــاری به نفت و تأمین آن از محل درآمدهای 

مالیاتی و... اشاره نمود.
اصــوال دولت ها مــی توانند از طریق وضع مالیــات بر درآمد 
اشــخاص متمکن و طبقات مرفه و صرف هزینه برای بهبود وضع 
زندگــی طبقات کم بضاعت، توزیع درآمد را تعدیل نموده و اعتدال 
بیشتری از نظر توزیع درآمد بین طبقات مختلف جامعه برقرار سازند. 
همان طور که قباًل نیز اشاره شد وضع مالیات فقط برای تامین هزینه 
خدمات دولتی نیســت، بلکه ممکن است بدون این که بر مجموع 
عواید مالیاتی دولت افزوده شــود، دولت از طریق تغییر سیســتم و 
نرخ های مالیاتی موجبات انتقال قدرت خرید از یک طبقه به طبقات 

دیگر جامعه را فراهم کند.
بدین ترتیب می توان به وضوح مشــاهده کرد که سیاست مالی 
نقش چشــمگیری در توزیع درآمد و همسان نمودن طبقات جامعه 
ایفا می نماید. بررسی تجربیات کشورهای با ضریب نابرابری پائین 
نشان از این امر دارد که با به کار بستن اجرای صحیح مالیات بردرآمد 
و ثروت با تاکید بر احذ مالیــات از ثروتمندان می توان جامعه را به 
سمت و سویی سوق داد که در آن فاصله طبقاتی به کمترین حد خود 
رسیده و هم سطحی در مصرف کاالهای ضروری میان آحاد جامعه 
برقرار گردد. البته نئولیبرال ها »که هواداران آن در ایران عموما ازکاربرد 
این واژه وحشــت و اکراه دارند« بر این عقیده هســتند که کاهش 
مالیات های سرمایه گذاران، مدیران، بنگاه ها و همانندهای ثروتمند آنها 
نه تنها درآمد آنها را افزایش می دهد بلکه رشــد گســترده اقتصادی 
را تحریک می کند؛ چراکه آنها فرصت هایی را نیز برای شــکوفایی 

اقتصادی دیگران ایجاد می کنند.
این باور که در دکترین ریگان – تاچر در قالب خصوصی سازی 
همه جانبه و کاالئی کردن تن و جان احاد مردم شدت گرفت اگرچه 
موجب کاهش نرخ های مالیات ثروتمندان شــد اما فجایع زیســت 
محیطی و شدت نابرابری را به ارمغان اورد مضافاً واقعیت های آماری 
و مســتندات و شــواهد عینی که پایه تحقیقات برخی اقتصاددانان 
صندوق بین المللی پول قرارگرفته متضمن آن است که به جای تمرکز 
بر کاهش مالیات ثروتمندان، بایــد بر افزایش درآمد طبقات فقیر و 

متوسط تمرکز کرد.

»افزایش شــکاف نابرابری درآمدی چالش تعیین کننده زمان ما 
است«. در اقتصادهای پیشرفته، این شکاف بین فقیر و غنی در باالترین 
سطح خود از دهه های گذشته و به ویژه در دوران کرونایی قرارگرفته 
است. بر اساس پژوهش صندوق بین المللی پول، باال بردن درآمد فقرا 
اثرات بســیاری بر اقتصاد جهان دارد. یک درصد افزایش درآمد آنها 
به ۳۸/ ۰درصد رشد تولید می انجامد. البته مطالعه صندوق بین المللی 
پول با انتقادهایی هم همراه شده است. این مجموعه اطالعات از بازه 
بزرگی از کشورها تهیه شده که داده های برخی از آنها قابل دسترس تر 
از دیگران بوده است. همچنین، نابرابری در کشورهای در حال توسعه 

با کشورهایی که اقتصاد پیشرفته دارند، تفاوت های عمده ای دارد.
استفانو اسکارپتو، مدیر هیات مدیره بخش اشتغال، کار و آمور 
اجتماعی ســازمان توســعه و همکاری های اقتصادی می گوید که 
نتیجه گیری اصلی کتاب تازه چاپ شــده این سازمان که »با هم به 
پیش، چرا نابرابری کمتر به نفع همه اســت« نام دارد، این است که 
رشد اقتصاد بیش از هر چیزی از اثرات نابرابری درآمدهای ۴ دهک 

پایین جامعه آسیب می بیند.
 او معتقد است »افزایش نابرابری باعث کاهش ظرفیت طبقات 
درآمدی پایین جامعه برای سرمایه گذاری در تحصیل می شود و این 
امر به تاثیرات منفی افزایش نابرابری بر رشــد می افزاید، اتفاقی که 
مورد تاکید پژوهشگران صندوق بین المللی پول نیز بوده است. این 
امر برای کشورهای عضو سازمان توسعه و همکاری های اقتصادی 

کامال مصداق دارد«.
تجربه جهانی موید آن است که اگر توزیع درآمد به نحو صحیح 
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اجرا شــود و از افراد ثروتمند مالیات گرفته شــود، به توزیع درآمد 
و عدالــت اجتماعی کمک موثری خواهد شــد ولی اگر درآمدهای 
دولت از افراد کم درآمد جامعه باشــد و بیشتر هزینه های دولت نیز 
برای افراد ثروتمند جامعه باشد، نابرابری اجتماعی و کند شدن رشد 
اقتصادی را در پی خواهد داشت. در حقیقت درآمدهای مالیاتی نقش 
بسیاری در تعدیل ثروت و درآمد، عدالت اجتماعی و جلوگیری از 
نابرابری های درآمدی به وســیله توزیع مجدد آن دارد و از ابزارهای 
مهم در اجرای سیاست های دولت در مقابله با بحران های اقتصادی 

محسوب می شود.
در نهایت گفتنی است با توجه به این که درآمدهای مالیاتی، تأثیر 
شــگرفی بر تحقق عدالت اقتصادی دارد، ضروری به نظر می رسد 
که با گســترش فرهنگ پرداخت مالیات در سطح جامعه و شناخت 
اهمیت آن در توزیع درآمــد، ایجاد عدالت اجتماعی و از بین بردن 
فاصله هــای طبقاتی، آن را جایگزین اقتصــاد متکی بر نفت کرده و 
بسترهایی به وجود آید تا مالیات دهی بخشی از وظایف و تکالیف 

مهم آحاد جامعه تلقی گردد.

طرح جامع نظام مالیاتی
سازمان مالیاتی کشــور با ارائه آمار و اعداد ادعا دارد حدود ۲۰ 
درصد از جمعیت کشور از پرداخت مالیات طفره می روند و در حال 
حاضر جامعه کارو تولید کشور »حقوق بگیران« جزء مودیان خوش 
حساب محسوب می شوند اما برخی اشخاص با وجود درآمدهای 
کالن از پرداخت مالیات امتناع می کنند. برای کاهش اتکای بودجه به 

درآمدهای نفتی باید درآمدهای مالیاتی کافی وصول شود البته بطور 
طبیعی نباید افزایش درآمدهای مالیاتی از طریق اخذ مالیات از مودیان 

خوش حساب صورت گیرد.
اضافه براین گسترش پایه های مالیاتی الزمة افزایش درآمدهای 
مالیاتی است. در این مســیر پیاده سازی طرح جامع مالیاتی و بهره 
گیری از فناوری اطالعات و ارائه خدمات الکترونیکی نقش مهمی در 

جلوگیری از فرارهای مالیاتی دارد.
بــی تردید راه اندازی طرح جامع مالیاتی و تمهیدات دیگری از 
قبیل نصب سامانه های صندوق فروشگاهی و سامانه مودیان باعث 
خواهد شد مالیات ها بر اســاس اطالعات متقن و دقیق اخذ شود. 
تحقق این هدف چند مزیت عمده دارد. مالیات ســتانی بر اســاس 
اطالعات متقن به دســت آمده از پایگاه ها و سامانه های اطالعاتی از 
یک طرف به گسترش پایه های مالیاتی خواهد انجامید و راه را بر فرار 
مالیاتی خواهد بست و زمینه مساعدی را برای دستیبابی به درآمدهای 

پایدار برای تامین هزینه های عمومی و عمرانی فراهم خواهد کرد.
از طرف دیگر، تحقق این مهم، رعایت عدالت مالیاتی و در نهایت 
افزایش رضایتمندی مودیان از شیوه مالیات ستانی را در پی خواهد 

داشت.
 براســاس یک گزارش علمی – پژوهشی به نام »بررسی رابطه 
مالیات و رشــد اقتصادی، مطالعه موردی ایران و کشورهای عضو 
اوپک و سازمان همکاری های اقتصادی« طی سال های ۱۳۴۲-۱۳۸۹ 
هیچ رابطه تعادلی بلندمدتی بین مالیات و رشد اقتصادی برای ایران 
وجود نداشته است. این امر نیز در واقع نشان دهنده اتکای اقتصاد این 

کشورها به درآمدهای نفتی می باشد.
اگر چه تجزیه و تحلیل های اقتصادی کسانی نشان داده که فقدان 
نظام کارآمد مالیاتی و نرخ ناچیز مالیات ثروتمندان و شــرکت های 
بزرگ شاخص نابرابری را در کشورهای صنعتی بشدت افزایش داده 
است اما واقعیت آن است که مالیات به درآمد »سود« تعلق می گیرد لذا 
دولت ها باید کوشش کنند زیر ساخت های کسب و کار را به طریقی 
فراهم آورند که با رونق کســب و کارها درآمدهای مالیاتی آنان نیز 
افزایش پیدا کند. فقدان حکمرانی مالیاتی سبب شده که در ایران ۸۰ 

درصد مالیات را ۲۰ درصد مودیان پرداخت کنند؟!
در حالی که در هر نظام اقتصادی، مالیات یکی از مهم ترین ارکان 
آن نظام محســوب شده و گسترش و تنوع فعالیت های اقتصادی از 
یک سو و نقش روبه افزایش دولت ها از سوی دیگر، در جهت ایجاد 
و گســترش خدمات عمومی، تأمین اجتماعی و گسترش تعهدهای 
دولت در عرصه های اقتصادی و اجتماعی و تالش در جهت تحقق 
رشد اقتصادی و توزیع عادالنه درآمد، پرداخت و دریافت مالیات را 
به مسأله مهم و تأثیرگذار تبدیل کرده است. دولت ها با استفاده از این 
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ابزار، توانایی تأمین بخش قابل توجهی از هزینه های مختلف خود را 
به دســت آورده و متناسب با حجم مالیات ستانی قادر خواهند بود 
که منبع در اختیار را براساس اولویت های مورد نظر تخصیص دهند.

همین طور بر نامه ریزان اقتصادی بر مبنای درآمدهای قابل کسب- 
از طریق به کارگیری این ابزار- می توانند ارزیابی مؤثری نســبت به 
سطح قابل تصور منابع مورد نیاز برای سرمایه گذاری آینده به عمل 
آورند. بررســی منصفانه وضعیت اقتصادی نشان داده که مهمترین 
عامل واپســگرایی اجتماعی - اقتصادی در کشوری که مرتب شعار 
عدالت داده می شــود عدم درست تخصیص منابع و ایجاد سیستم 
کلیپتوکراسی در اقتصاد بوده است. شاخص رتبه بندی اقتصادی نشان 
می دهد ایران تا ســال ۱۹۸۶ با افزایش فروش و قیمت نفت به رتبه 
۴ ثروتمندترین کشــور آسیا ارتقا پیدا کرده بوده و از کشورهای کره 
جنوبی، اندونزی، عربســتان و ترکیه و... ثروتمندتر بوده اســت، اما 
ســپس اثرات انقالب، جنگ و تحریم و غارت منابع کشور همراه 
با خروج ســرمایه از کشور »که بالغ بر ۱۸۰ میلیارد دالر طی سنوات 
۱۳۹۹-۱۳۸۰« بوده، باعث می شود ایران ثروت و منابع مالیش را به 
شدت از دســت بدهد بطوری که در حال حاضر ایران در میان ۱۰ 
کشور ثروتمند آسیا هم قرار ندارد و ترکیه و عربستان جای ایران را 
گرفته اند. و از همه مهم تر انکه مسئوالن برای پرکردن خالء ناشی از 

غارت منابع به مالیات ستانی آن هم بهرطریق ممکن روی آورده اند.
اگر براساس آمارهای جهانی برای ایجادهر شغل رقمی بین ۲۵ 
تا ۳۰ هزاردالر درنظربگیریم این حجم خروج ســرمایه می توانسته 
حداقل معادل ۶ میلیون شغل در کشــور ایجاد کند بویژه آن که در 
کشــوری که به هر حشیشی متوسل می شود که به یک میلیارد دالر 
دسترســی پیدا کند این حجم خروج سرمایه »با توجه باینکه دارای 
بدهی خارجی درشتی هم نبوده« جز غارت و چپاول معنی دیگری 

ندارد.
در ادبیات مالیاتی منبعث از اقتصاد توسعه ای مولفه ها و مفروضات 
اساسی یک نظام کارآمد مالیاتی »حکمرانی مالیاتی« عبارت است از:

۱. رکن اصلی هر نظــام مالیاتی موفق باید بر انصاف و عدالت 
مالیاتی استوار باشد.

۲. نظام مالیاتی باید مبتنی بر عدالت مالیاتی یعنی مالیات ستانی بر 
پایه »هر که بامش بیش، برفش بیشتر« و پرداخت مالیات مساوی از 

درآمدهای مشابه است.
۳. امر مالیات ســتانی نمی تواند بودجه ای باشد؛ بلکه بنیاد اخذ 
مالیات بر سود حاصل از مبادالت اقتصادی است و در شرایط سقوط 
اقتصاد نمی توان از واحدهای کسب وکاری که فاقد فعالیت یا توقف 

فعالیت هستند، همچون گذشته مالیات گرفت.

۴. مالیات بیشتر باید با گســترش پایه های مالیاتی و بسط چتر 
مالیاتی و شناسایی مالیات گریزان و اخذ قاطعانه مالیات از آنها در هر 
لباس و مقام باشد و در امر مالیات ستانی، جراح عالیقدر و ورزشکار 
ملی و هنرمنــد نامی همچون یک حقوق بگیر عادی، همگان مؤدی 
مالیاتی تلقی می شــوند و عناوین و مدرک تحصیلی معافیت بردار 
نیست. زیرا نتیجه فعالیت آن مهندس و تکنیسینی که در آتش آبادان 
و عسلویه بزرگ ترین پاالیشگاه و پتروشیمی کشور را برای توسعه 
اقتصــادی راه اندازی کرده و خون در رگ های اقتصاد کشــور وارد 
می کند و جامعه ای را از بیکاری و فقر نجات می دهد، بسیار بیشتر از 
نقش فالن ورزشکار یک بارمصرف یا فالن جراح است که حداکثر 

در خوش بینانه ترین فرض، جان یک یا چند نفر را نجات می دهد.
۵. در امر مالیات ســتانی وجود یک نظام کارآمد کم هزینه فرض 
اولیه است. مولفه های این نظام کارآمد با شاخص های خاصی ارزیابی 
می شــوند. این شــاخص ها عالوه بر بیان کارآیــی و عملکرد نظام 
مالیاتی، ترکیب درآمدهای تعیین کننده مخارج و هزینه های دولت را 

نیز مشخص می کند.
شاخص هایی مانند نسبت درآمدهای مالیاتی به تولید ناخالص 
داخلی و سهم درآمدهای مالیاتی از کل هزینه های جاری، از مهم ترین 
شــاخص های ارزیابی یک نظام مالیاتی اســت. وصول هر چه بهتر 
مالیات در هر کشور نیازمند سیستم های دقیق و کارآمد است، به گونه 
ای که هر چه سیستم های یادشده دقیق تر طراحی شود، ثمربخشی و 
کارآیی نظام مالیاتی افزایش می یابد. بنابراین برای بهره مندی هرچه 
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بیشــتر از درآمدهای مالیاتی که به طور نسبی از کمترین نوسان های 
داخلی و خارجی برخوردار است باید با هدف اصالح نظام مالیاتی 
کشور، بر تدوین طرح جامع مالیاتی نظارت هر چه دقیق تر و بهتری 

شود.
۶. مالیات وجوه اخذشده از شهروندان به منظور تامین خواسته های 
برحق شهروندان همچون برقراری امنیت، آموزش وپرورش همگانی، 
تامین سالمت و بهداشت اولیه شهروندان، حفاظت از محیط زیست 
و... اســت؛ بنابراین نمی توان منابع مالیاتــی را مصروف برنامه های 
سیاســی کرد که شهروندان رغبتی بدان ندارند. شهروندان توسعه را 
به معنی به ارمغان آوردن رفاه اجتماعی برای همه قشــرهای جامعه 
می دانند و می گویند وقتی از رفــاه اجتماعی و اقتصادی برخوردار 
می شــویم که توزیــع درآمدها به صورت عادالنه صــورت گیرد تا 
همه شهروندان بتوانند نیازهای اقتصادی خود همانند مسکن، غذا، 

بهداشت و رفاه را تامین کنند.
۷. شــهروندان انتظار دارند دیوان محاســبات عمومی )سازمان 
پاســخگویی به ملت( به عنوان چشــم بیدار ملت همه ساله گزارش 
خرج کرد دولت را به طور شــفاف و روشــن خطاب به ملت افشا 
و منتشر کند زیرا مالیات دهندگان عالقه مندند بدانند منابع مالی آنان 
چگونه مصروف شده است. در چنین حالتی شهروندان خود در امر 
مالیات ستانی شــریک می دانند. علم اقتصاد به ما می آموزد که در 
شرایط اقتصادی با تورم دورقمی این مردم هستند که به دولت یارانه 
و سوبسید اعطا می کنند زیرا به سپرده های بانکی یا اوراق مشارکت 

خریداری شده آنان در واقع نه تنها همه ساله سودی تعلق نمی گیرد 
کــه معادل نرخ تورم با نرخ ســود دریافتی نیز یارانه به بانک ها »که 

دولتی و عمومی« هستند، پرداخت می کنند.
 ۸. گر کلیه پرداخت های شهروندان که بابت ارائه کلیه خدمات 
دولتی پرداخت می کنند شــامل مالیات، عوارض شهرداری و حق 
بیمه تامین اجتماعی را همچون شاخص بانک جهانی، مالیات تلقی 
کنیم، بر اساس نماگرهای بانک مرکزی در بعد انقالب تا کنون نسبت 
درآمدهای مالیاتی به درآمد ناخالص ملی در بهترین سال ها معادل ۱۳ 
تا ۱۶ درصد بوده که اگر چه با متوسط همین شاخص در کشورهای 
منطقه »۲۰ درصد« تفاوت دارد اما حکایت از موج مالیات بگیری در 
ســالهای ۱۳۹۵ نیز دارد بطوریکه برای اولین بار درآمدهای مالیاتی 

بیش از درآمدهای نفتی شده است؟!
درترکیه به عنوان یکی از کشورهایی که شباهت های زیادی ازنظر 
حجم اقتصاد و جمعیت با کشور ما دارد نسبت درآمدهای مالیاتی به 
درآمد ناخالص حدود ۲۴ درصد است. یعنی چنانچه تولید ناخالص 
داخلی کشوررا در شــرایط فارغ از تحریم معادل ۴۵۰ میلیارد دالر 
برآورد کنیم با فرض مالیات ستانی عادالنه بر مبنای ۲۰ درصد تولید 
ناخالصی داخلی باید درآمد مالیاتی کشور دست کم ۹۰ میلیارد دالر 
یا به تعبیری ۲۲۵۰ هزار میلیارد تومان باشــد. این را در مقابل مبلغ 
۱۹۲۹ هزار میلیاردریال مالیات دریافتی سال ۱۳۹۹ ۱۳۹۴ بوده است. 
اما نگاهی به حداقل مزد در ترکیه و ایران که باعث مهاجرت کارگزان 
ماهر ایرانی به کشــورهای منطقه و ترکیه شده خودگویای مصارف 

مالیات ستانی در این دوگشور می باشد.
۹. توســعه اجتماعی-اقتصادی با معافیت مالیاتی و گمرکی این 
یا آن نهاد اقتصــادی و غیراقتصادی که همگی ردای فعال اقتصادی 
برتن کرده اند، تحقق نمی یابد. بنابراین باید عقالی قوم بر آن شوند 
همه معافیت ها را لغو کنند و مالیات برخی نهادهایی که امر حاکمیتی 
را انجام می دهند به صورت جمعی–خرجی درآید )یعنی مالیات را 
پرداخت کنند و سپس معادل مالیات پرداختی به آنان در قالب بودجه 
تخصیص یابد و مســترد شود(، تا شفافیت اقتصادی بر همه زوایای 
اقتصاد کشــور مستولی شــود و تاریک خانه های اقتصادی هم زیر 

نورافکن مالیاتی روشن شوند.
۱۰.  نظام مالیاتی و کارکردهای درونی آن در ایران وقتی می تواند 
در مســیر صحیح خود قرار گیرد که بتواند بر رشد اقتصادی جامعه 
تأثیرگذار باشــد. لذا مالیات نباید صرفا به عنوان یک هدف درآمدی 
مدنظر قرار گیرد و نقش آن به عنوان یک منبع درآمدی در چارچوب 
توسعه اقتصادی باید تبیین شود و نه در جبران کسری بودجه دولت.

به نقل از نشریه ی چشم انداز ایران، شماره ی  130
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یکی از کم ریســک ترین یــا به عبارتی 
کم دردســرترین روش بــرای درآمــد از 
از آنهاست.  دارایی های دیجیتال، نگهداری 
ایــن موضوع که در بازار کریپتو با اصطالح 
هودل کردن )HODL( از آن یاد می شــود، 
داســتانی عجیــب و جالــب در پس زمینه 
خود دارد. ماجرایی که با یک اشــتباه تایپی 
شروع شد و همین ایراد به ظاهر بی اهمیت 
موجب به راه افتادن یک طرز فکر و گرایش 
سفت وسخت نسبت به ارزهای دیجیتال شد.
هودل کردن همیشــه موضوعی داغ و 
جذاب بوده و همواره درباره آن بحث های 
مختلفی وجود دارد. اگر شــما هم از بازار 
پرنوسان ارزهای دیجیتال خسته شده اید و 

سرمایه گذاری بلندمدت در ارزهای دیجیتال

چگونه راحت تر هودل کنید؟

به دنبال راهی هســتید که با آرامش خیال از 
بابت دارایی هــای خود، بتوانید به بقیه امور 
زندگیتان برسید، توصیه می کنیم مطالبی را که 
در ادامه خواهیم گفت به هیچ وجه از دست 

ندهید.
مــا در ایــن مقاله و با کمــک مطالب 
منتشرشده در وب ســایت کوین  تلگراف، 
موضوع هودل کردن را به بحث می گذاریم و 
به این سؤاالت پاسخ می دهیم که، آیا هودل 
کردن کاری منطقی است؟ اگر بخواهیم هودل 
کنیم بهترین جا برای نگهداری دارایی هایمان 
کجاست؟ آیا در عین هودل کردن، می توانیم 
از راه های دیگری نیز به ســود برسیم؟ پس 
همراه ما باشید تا درباره هریک از این موارد، 
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گفت وگو کنیم.

هودل امتحانش را پس داده است!
شــواهد و تاریخچه قیمتــی ارزهای 
دیجیتال از ابتدا تا به امروز نشــان می دهد 
که موضوع هودل کردن، رویکردی مناسب 
و ســودآور به شمار می آید. با آنکه در نگاه 
اول شــاید نگهــداری دارایی های دیجیتال 
موضوعــی کم هیجان به نظر برســد، هودل 
بــرای طوالنی مدت،  ارزهــای دیجیتــال 
کم ریسک ترین استراتژی ممکن است. بازار 
ارزهای دیجیتال به طور روزانه در نوســان 
اســت و تالش برای زمان بندی بازار امری 

غیرمنطقی به نظر می رسد.
در واقع، چنین موضوعی درباره ســایر 
بازارهای مالی نیز صدق می کند. اخیراً یک 
تحقیق این موضوع را بررسی کرده است که 
اگر فردی در سال ۲۰۰۶ مبلغ ۱۰ هزار دالر 
در سهام شــرکت های موجود در فهرست 
اس اند پی S&P ۵۰۰( ۵۰۰( ســرمایه گذاری 
می کرد، هم اکنون برای سرمایه اش چه اتفاقی 
رخ می داد و آن فرد چه میزان سود به دست 
می آورد. بر همین اســاس به ســناریوهای 

مختلف، نگاهی انداخته شده است.
اگــر فردی زمان زیــادی را صرف این 
ســرمایه گذاری کرده و از تمام فرصت های 
آن استفاده کرده باشد، در نهایت سرمایه اش 
در ۳۱ دسامبر ۲۰۲۰ به ۴۱,۱۰۰ دالر رسیده 
است. با فرض ازدســت دادن ۱۰ روز برتر 
بازار در این بازه، ارزش این سرمایه گذاری به 
۱۸,۸۲۹ دالر کاهش می یابد؛ یعنی ۲۲,۲۷۱ 

دالر کمتر از آنچه برآورد شده است.
ورود و خروج پی در پی از بازار ارزهای 
دیجیتال نیز با ریسک ازدست دادن روزهای 
خوب بازار همراه اســت. بارها دیده ایم که 
چطور بیــت کوین و اتــر در عرض چند 
ســاعت بازده چشــمگیر دو رقمی از خود 
به جای گذاشــته اند. از سوی دیگر فروش 
هیجانی و ناشی از ترس و اطمینان نداشتن، 

ریسکی به مراتب بزرگ تر را برای یک سبد 
ســرمایه گذاری به همــراه دارد و می تواند 

موجب ازدست رفتن دارایی افراد شود.
یافتن پروژه هایی که عمیقاً به آنها اعتقاد 
داریــد و مقاومت در برابر ترس از دســت 
دادن، راهبردی است که بارها و بارها درستی 
خود را برای ســرمایه گذاران حوزه ارزهای 
دیجیتال اثبات کرده است؛ اما اگر به تغییرات 
قیمت ارزهایی مثل اتریوم، بیت کوین یا حتی 
بایننس کوین نگاهی بیندازیم، کاماًل متوجه 
می شــویم که خرید و نگهداری از ارزهای 
دیجیتال در هر زمان به ســودی بی دردسر 

منتهی می شود.
دیگر نیاز نیست خود را آلوده هیجانات 
کاذب کنید و استرس این را داشته باشید که 
سرمایه شما در چند ساعت یا چند روز دیگر 
تا چه میزان قرار اســت آب برود! شاید این 
موضوع به ذهن برخی برســد که سال هایی 
هم بوده اند که ارزهای دیجیتال رشد چندانی 
را تجربه  نکرده انــد و حتی از اوج تاریخی 

قیمت خــود نیز فاصله گرفته انــد؛ در این 
شرایط چه باید کرد؟ پاسخ این پرسش تنها 

یک کلمه است؛ صبر.
بله درست است که در برخی از سال ها 
شــاهد کاهش یا ســکون مقطعی یک ارز 
دیجیتال بوده ایم؛ اما وقتی که با دید بلندمدت 
به موضوع نگاه می کنیم مشخص است که 
دارایی ما روندی صعــودی را طی کرده و 
نه تنها چیزی از ســرمایه  اولیه ما کم نشده، 
بلکه هر زمان هم که بخواهیم آن را به پول 
نقد تبدیل کنیم ســود قابل قبولی را به دست  
آورده ایم، آن هم با کمترین اســترس، ترس 

و نگرانی.
کامــاًل بدیهی و قابل درک اســت که 
راضی نگه داشــتن خود برای دست نزدن به 
دارایی های دیجیتالی، کار آســانی نیســت. 
ســرمایه گذارانی که نظــم و انضباط کافی 
ندارند، زمانی که قیمت ها شروع به ریزش 
می کنند، نمی توانند احساسات خود را کنترل 
کنند و دست به اقدامات نسنجیده ای می زنند. 
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به لحاظ احساسی هودل کردن کار دشواری 
اســت و برای اینکه از نوسانات بازار شوکه 

نشوید، به صبر و دید بلندمدت نیاز دارید.

در کیف پول هودل کنیم یا صرافی؟
 لزوم توجــه به خطراتی که اســتفاده 
از کیف پول  صرافی ها بــه همراه دارد، هم 
موضوع مهمی است. ما در این رابطه شاهد 
رخدادهای متعددی بوده ایم؛ سرمایه گذارانی 
که ارزهای دیجیتال خــود را در صرافی ها 
ذخیره کرده اند؛ اما به دلیل حمالت هکرها آنها 
را از دست داده اند. یکی از بدترین موارد در 
ارتباط با صرافی مت گاکس )Mt.Gox( اتفاق 
افتاد. این صرافی از سوی هکرها مورد حمله 
قرار گرفت و سرمایه های کاربران به سرقت 
رفت. اکنون پس از گذشت هفت سال، هنوز 
هم قربانیان این حادثه منتظر دریافت غرامت 

از این صرافی ورشکسته هستند.
بر اساس آمار به دســت آمده از سایت 
هکرنون، ارزهای دیجیتالــی به ارزش ۱.۶ 
میلیارد دالر از صرافی ها به وســیله هکرها 
به سرقت رفته اســت. بنابراین کاماًل واضح 

اســت که نگهداری دارایی ها توسط خود 
شخص به مراتب ایمن تر از صرافی ها است.

 Andreas( آنتونوپولــوس  آندریــاس   
M. Antonopoulos(، کارآفریــن برجســته 

و متخصص بالک چیــِن یونانی بریتانیایی، 
در ارتبــاط با تأکید بر حفــظ و نگهداری 
دارایی های دیجیتالی توسط خودِ افراد، نقل 

قولی دارد که می گوید:
کلیدهای تو؛ بیت کوین تو

زمانی که اختیار کلیدهای ]خصوصی[ 
خود را نــداری، دیگر بیت کوین هایت هم 

متعلق به تو نیست.
البته در این میان برخی از کارشناسان هم 
هستند که مشکالت موجود در کیف پول های 
سرد و گرم را مطرح می کنند و حتی مدعی 
هستند که کیف  پول های سخت افزاری هم 
چندان مطمئن نیســت. از سوی دیگر آنها 
اعتقــاد دارند ویژگی هایی نظیر دسترســی  
آی پی های تأییــد شــده )Whitelist IP( به 
صرافی ها، بیمه بودن دارایی ها و... از جمله 
موارد برتری  صرافی های ارز دیجیتال بوده 
و بر این باور هستند که نگهداری دارایی در 

این مکان ها از ایمنی باالتری برخوردار است.
به غیر از موضوعــات امنیتی، نگهداری 
ارزهای دیجیتال در حساب یک صرافی، این 
حس را بــه وجود می آورد که این دارایی ها 
رشد نمی کند و وسوسه خرید و فروش به 
سراغ انسان می آید. باید درباره این موضوع 
مطمئن باشید که وقتی ارزهای دیجیتال خود 
را هودل می کنید، در واقع در حال پیشرفت 

هستید.

هودل و دیفای
 برنامه های سهام گذاری عالوه بر اینکه 
به روشــی محبوب برای پرهیز از جنبه های 
منفی هودل کردن تبدیل شــده است، طیف 
گســترده ای از امکانات را شــامل می شود. 
 ،)DeFi( حوزه امور مالی غیرمتمرکز یا دیفای
به تنهایی دنیایی از قابلیت ها را در خود جای 

داده است.
به بیان ســاده موضوع ســهام گذاری یا 
سپرده گذاری ارزهای دیجیتال در امور مالی 
غیرمتمرکز عماًل این امکان را در اختیار شما 
قرار می دهد که عالوه بر هودل کردن، بتوانید 
همزمان از افزایش قیمــت این دارایی های 

دیجیتال نیز بهره ببرید.
دارایی های سهام گذاری شــده می توانند 
بازدهی مناسبی داشته باشند؛ یعنی در طول 
زمان به ارزش آنها افزوده  شود. این ویژگی 
به شــما این اطمینان را می دهد که در حال 
پیشرفت هســتید؛ در حالی که هیچ کاری 

انجام نمی دهید!
برای ســهام گذاری گزینه های متعددی 
پیش روی شماست. می توانید از طریق کیف 
پول  نرم افزاری بخشی از دارایی خود یا تمام 
آن را قفل کرده و از این طریق ســود کسب 
کنید یا اینکه با ورود و مشارکت در کشت 
ســود )Yield Farming( پروژه های دیفای و 
سپرده گذاری در صرافی های غیر متمرکز، از 
دارایی خود به شیوه ای متفاوت کسب درآمد 

کنید.
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سهام گذاری بازاری بسیار پراکنده است؛ 
اما شــما می توانید با یک چک لیست آسان 
از الزاماتی که باید بررســی کنید، به راحتی 

پلتفرم ها را ارزیابی کنید.
در ابتــدا باید بفهمید که آیا یک پلتفرم از 
توکن یا ارز دیجیتال مدنظر شما پشتیبانی می کند 
یا خیر. اغلب این پلتفرم ها گزینه های بسیار کمی 
در این زمینه ارائه می دهند؛ اما تعدادی از آنها نیز 
از طیف وسیعی از دارایی ها پشتیبانی می کنند. 
پلتفرمی که چنین ویژگی  داشته باشد به شما 
امکان می دهد که سرمایه های خود را در یک 

مکان نگهداری کنید.
در گام بعــدی، بایــد بررســی کنید 
کــه یک پلتفرم ســهام گذاری تــا چه حد 
غیرمتمرکز اســت و آیا قابل اعتماد هست 
یا خیر. پروژه هایی را کــه برای برنامه های 
سهام گذاری، فهرســت شده اند پیدا کرده و 
بررسی کنید که آیا حداقل بازدهی درصدی 
سالیانه )APY( تضمین شده است یا خیر؟ 
آخرین کاری که باید انجام دهید این است 
که پروژه ها و شرکت هایی را که بازدهی های 
اغراق آمیز تبلیغ می کنند کنار بگذارید؛ چراکه 

چنین بازدهی هایی هیچ گاه محقق نمی شود.
همچنین ببینیــد آیا پلتفــرم موردنظر 
مزایای اضافه ای دارد یا خیر. برخی پلتفرم ها 
ایردراپ هایــی )Airdrop( ارائــه می دهنــد 
و برخــی دیگر، مجموعــه ای از گزینه های 
متنوع سازی خودکار. همه این ها به شما امکان 
می دهند بیشــترین بهره برداری را از ارزهای 
دیجیتال خود داشته باشید. این کار تنها با یافتن 
ارزهای دیجیتالی که چشم انداز بلندمدت آنها 

اطمینان بخش باشد به دست خواهد آمد.
به طور کلی ســهام گذاری توکن ها در 
جایی که دور از دســترس شما قرار داشته 
باشــد، احتمال فروش عجوالنه و ناشی از 
ترس را از شما می گیرد. در عین حال توکن ها 
هم در یک صرافی ذخیره نمی شوند که این 
موضوع نیز بخواهــد موجب به خطرافتادن 

سرمایه شما شود.

با این حال عاقالنه ترین کار این اســت 
که اعتبار یک برنامه سهام گذاری را ارزیابی 
کــرده و از ویژگی های امنیتــی آن اطمینان 
حاصل کنید. البته باید گفت، واضح اســت 
که پلتفرم های غیرمتمرکز از امنیت بیشتری 

برخوردار هستند.
بخشی  می تواند  توکن هایتان  قفل کردن 
از فشــارهای ذهنی ناشی از هودل کردن را 
از بین ببــرد و در ضمن راهی برای افزایش 
سرمایه تان به شما ارائه کند. با توجه به نوعی 
بالتکلیفی که در حال حاضر در بازار ارزهای 
دیجیتال مشاهده می کنیم، سهام گذاری این 
پتانسیل را دارد که به هودلرها آرامش ذهنی 

را که به شدت به آن نیاز دارند اعطا کند.

جمع بندی
اینکــه می خواهید برخــی از ارزهای 
دیجیتــال را هودل کنید، کاماًل به شــما و 
توانایی هایتان بازمی گردد. هر شخص بسته 
به دانش، ریسک پذیری و مهارت در ترید، 
می تواند انواع مختلفی از روش های کسب 
درآمد از دارایی های دیجیتالی را برگزیند؛ اما 

قطعاً راحت ترین روش، هودل کردن است.
راهبــرد HODL دارایی هــای دیجیتال، 
برای افرادی که تمایــل ندارند مدام درگیر 
خریدوفروش باشــند و دانش کافی هم از 
تحلیل های تکنیکال ندارند، می تواند گزینه 
مناسبی باشــد. البته انتخاب صحیح محل 
نگهداری ارزهای دیجیتال هم موضوع مهم 
دیگری اســت که هودلرها باید به آن توجه 

کافی داشته باشند.
با آنکه هــودل کردن چنــدان مهیج و 
سهام گذاری  می توان  نیست؛  چالش برانگیز 
و مشــارکت در دیفای را چاشــنی آن کرد. 
گزینه ای کــه می تواند عالوه بر خنثی کردن 
وسوســه برای خرج دارایی های دیجیتالی، 

سود مناسبی را هم در جیبتان بگذارد.
با آنکــه پذیــرش ارزهــای دیجیتال 
روزبه روز در حال گســترش است؛ انتخاب 
گزینه درســت برای هودل کردن و تحقیق 
در خصوص آینده دار بودن دارایی موردنظر 
یکی از الزامات بســیار مهم برای خرید و 
نگهداری طوالنی مدت ارزهای دیجیتالی به 

شمار می رود.
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