
آنطور که مشاور سازمان برنامه و بودجه می گوید در حال 
حاضر تامین نقدینگی کارخانه های تولیدی دارو در نتیجه 
عدم پرداخت صورتحساب داروهای خریداری شده توسط 
شرکت های پخش و بیمارستان ها و از سوی دیگر افزایش 
قیمت ارز که موجب باال رفتن هزینه تولید دارو شده است، 
دو معضل بزرگ در این بخش را ایجاد کرده است و نیازمند 

رسیدگی و توجه فوری دولت است.
به گزارش ایسنا، به تازگی سازمان برنامه و بودجه از از تخصیص 
اعتبار هفت ماهه بیمه سالمت خبر داد و اعالم شد که تمام اعتبار 
این مدت در بودجه امسال با ابالغ نوبخت - رئیس سازمان برنامه و 

بودجه - از طریق خزانه داری کل کشور پرداخت خواهد شد.
جزئیات مربوط به پرداخت بودجه بیمه سالمت و همچنین بررسی 
برخی مشکالت مالی پیش روی این حوزه موضوعی است که در 
گفت وگوی ایسنا با واعظ مهدوی - معاون سابق سازمان برنامه و 

بودجه و مشاور فعلی این سازمان - مورد بررسی قرار گرفته است.
وی با اشاره به اینکه از حدود ۱۰ هزار و ۷۰۰ میلیارد تومان بودجه 
سازمان بیمه سالمت در سال جاری در هفت ماهه اول امسال تمامی 
بودجه مصوب هفت ماهه تخصیص و پرداخت خواهد شد، گفت: 
بر این اساس حدود ۶۱۲۵ میلیارد تومان برای این مدت پرداخت 
می شود که این موضوع از سوی سازمان برنامه و بودجه به خزانه 

داری ابالغ شده است.
به  مربوط  مطالبات  از  بخشی  اینکه  به  اشاره  با  مهدوی  واعظ 
بیمه ها از سال گذشته باقی مانده است و باید برای آنها اعتبارات 
جبرانی و جداگانه ای تامین و پرداخت شود، گفت: این در حالی است 
که بسیاری از واحدهای ارائه کننده خدمات به دلیل عدم دریافت 
مطالبات خود از بیمه ها با مشکالت جدی مواجه اند، اما سعی دولت 
بر این است که بتواند با سرعت پرداخت ها را به روز برساند و این 
مشکل را برطرف کند. در عین حال که طبق گزارش ها پرداخت 
مطالبات واحدهای ارائه کننده خدمات در سال جاری تا حدودی به 

روز شده است.
مشاور سازمان برنامه و بودجه در ادامه به مشکالت موجود برای 
واحدهای تولید دارو و تامین مالی آن اشاره کرد و افزود: باید توجه 
به  بزرگترین مشکالت مربوط  از  داشت که در حال حاضر یکی 
واحدهای تولیدی دارو، مطالبات از داروخانه ها و شرکت های پخش 
دارو است که به موقع پرداخت نشده و این شرکت ها نمی توانند مبلغ 

بدهی خود را به شرکت های تولیدی بپردازند.
وی همچنین به افزایش نرخ ارز به عنوان یکی دیگر از مشکالت 
موجود در تامین منابع برای تولید دارو اشاره کرد و گفت: افزایش 

چند برابری نرخ ارز در ماه های اخیر شرکت های تولید دارو را با 
مشکل نقدینگی و همچنین قیمت گذاری مواجه کرده است، آنهم 
در حالی که دولت به سهم خود تالش کرده تا ارز مواد اولیه دارو را 
با نرخ رسمی تامین کند، اما مسئله اینجاست که مواد اولیه به طور 
میانگین فقط ۱۸ درصد هزینه دارو را تشکیل می دهد و ۸۲ درصد 
باقی مانده برای مواد جانبی و بسته بندی های دارویی باید از بازار آزاد 

و یا سامانه نیما تامین شود.
واعظ مهدوی با بیان اینکه در سامانه نیما همچنان تامین ارز با 
مشکل مواجه بوده و شرکت ها و کارخانه های دارویی نمی توانند به 
سهولت ارز مورد نیاز برای مواد جانبی و بسته بندی خود را تامین 
کنند. افزود: عالوه بر این قطعات یدکی و هزینه تعمیرات تجهیزات 
و خطوط تولید همگی با نرخ بازار آزاد انجام می شود و این ها باعث 

افزایش قیمت تمام شده داروهای تولید داخل شده است.
مشاور سازمان برنامه و بودجه با اشاره به اینکه افزایش قیمت ارز 

که موجب فشار به واحدهای تولیدی شده و  در مدت اخیر تشدید 
شده است، گفت: آمارها نشان می دهد که در شهریورماه و مهر به 
ترتیب گروه های دوم کاالیی تا یک چهارم و یک هشتم ماه های قبل 
توانسته اند ارز دریافت کنند که این مسئله نشان دهنده روند رو به 

افزایش توقف تولید دارو در کشور است و بسیار نگران کننده است.
واعظ مهدوی با اشاره به اینکه باید بتوان برای شرایط موجود 
راهکاری مشخص در پیش گرفت، افزود: بیمه ها، و دولت باید بدانند 
بارمالی افزایش قیمت داروهای تولید داخل، به نحوی که قادر به 
پوشش قیمت تمام شده تولید باشد، بسیار کمتر از بار مالی واردات 
داروی ساخته شده است. دولت باید حامی تولید باشد و اگر مشکالت 
وزارت  و  دولت  حتم  طور  به  نشود،  برطرف  را  دارو  تولید  بخش 
بهداشت، در آینده نزدیک ناچار خواهند بود تا اقالم دارویی مورد 
نیاز کشور را بصورت ساخته شده وارد کنند که در این حالت هزینه 
آن چند برابر هزینه های تولید موجود خواهد شد و به تبع آن هزینه 

بیمه ها، و بیمارستان ها و مراکز ارایه کننده خدمات نیز بسیار افزایش 
پیدا خواهد کرد و مشکالت بطور افزایش یابنده ای تشدید می شود.

تغییر سیاست  دنبال  به  و  در سال جدید  که  یادآور شد  باید 
ارزی دولت، جریان تامین ارز از بازار آزاد به سامانه نظام یکپارچه 
ارزی)نیما( منتقل شد. در این بین با توجه به اهمیت تامین ارز 
کاالهای اساسی این قبیل کاالها به همراه دارو از ارز ۴۲۰۰ تومانی 
استفاده کرده و مابقی کاالها و به ویژه مواد اولیه کارخانه ها ارز مورد 
نیاز خود را در سامانه نیما و در بازار ثانویه تامین می کنند که با نرخ 
رقابتی و حدود ۸۰۰۰ تومان برای دالر و میانگین ۹۵۰۰ تومان بر 
پایه یورو عرضه می شود. با توجه به اینکه ارز در سامانه نیما در نتیجه 
عرضه صادرکنندگان غیرنفتی باید برای واردات تامین شود، با توجه 
به برخی مسایلی که در این باره وجود داشته تا کنون در حد انتظار، 
صادرکنندگان ارز را به سامانه نیاورده اند و تامین نیاز واردکنندگان به 

ویژه تولیدکنندکان با مشکالتی مواجه بوده است.

اقتصادی 5

معاون وزیر کشاورزی: تصویب قیمت گوشت مرغ در آینده نزدیک

مرغ گران نشده است

در حالی که قیمت گوشت مرغ رو به افزایش است و برخی اتحادیه های 
بخش خصوصی قیمت آن را تا کیلویی ۱۱ هزار تومان هم اعالم کرده اند، 
معاون وزیر جهاد کشاورزی ضمن تکذیب این نرخ اعالم کرد که قیمت 
گوشت مرغ هم اکنون باال نیست و به زودی نرخ مصوب آن از سوی ستاد 

تنظیم بازار ابالغ می شود.
به گزارش ایسنا، قیمت گوشت مرغ در هفته های اخیر روند صعودی به خود 
گرفته و بر اساس اخرین آمارهای رسمی بانک مرکزی نیز افزایش قیمت این 
محصول پروتئینی هم چنان ادامه دارد چراکه متوسط قیمت خرده فروشی هر 
کیلوگرم گوشت مرغ در هفته منتهی به ۱۱ آبان ماه امسال، ۹۶۷۵ تومان بوده 
است که نسبت به هفته قبل از این بررسی ۳.۳ درصد، نسبت به هفته مشابه ماه 
قبل ۱.۹ درصد و نسبت به هفته مشابه سال قبل ۳۷.۱ درصد افزایش قیمت 

داشته است.
البته روز گذشته مهدی یوسف خانی - رییس اتحادیه پرنده و ماهی - در این 
باره اعالم کرد که قیمت گوشت مرغ به بیش از کیلویی ۱۱ هزار تومان هم رسیده 
است اما مرتضی رضایی - معاون وزیر جهاد کشاورزی در امور دام - ضمن رد 
وجود چنین قیمت هایی در بازار، به ایسنا گفت: قیمت هر کیلوگرم گوشت مرغ به 
طور متوسط در کشور حدود ۹۷۰۰ تومان و کمتر از کیلویی ۱۰ هزار تومان است 

و چنین قیمت هایی که اعالم می شود، صحت ندارد.
وی با بیان این که قیمت های کنونی با توجه به افزایش هزینه های تولید مرغداران 
غیرمنطقی و گران نیست، افزود: به زودی نرخ مصوب هر کیلوگرم گوشت مرغ از 
سوی ستاد تنظیم بازار نهایی و ابالغ می شود که بیش تر از قیمت های رسمی و 

محاسبه شده کنونی در بازار نخواهد بود.
رضایی تاکید کرد که هم اکنون بیش از ۱۰۵ میلیون قطعه جوجه ریزی در 
کشور انجام شده که بیشتر از ماه های گذشته است و هیچ کمبودی در تولید و 

عرضه گوشت مرغ وجود ندارد.

تاخیر ۴۰ روزه در ابالغ نرخ های تضمینی تصویب نشده
پس از گذشت حدود ۴۰ روز از فصل کشت، هنوز نرخ های تضمینی خرید 
محصوالت کشاورزی تصویب و ابالغ نشده است که البته به گفته مسووالن 
وزارت جهادکشاورزی افزایش قیمت در سال جاری قطعی بوده و به زودی 

این نرخ ها ابالغ می شود.
به گزارش ایسنا، براساس تبصره شش قانون تضمین خرید محصوالت اساسی 
کشاورزی، دولت موظف است نرخ خرید تضمینی محصوالت اساسی کشاورزی 
پایان  )تا  فصل کشت  شروع  از  پیش  را  زراعی  سال  هر  در  قانون  این  موضوع 
شهریورماه( و به گونه ای تعیین کند که میزان افزایش آن هیچ گاه از نرخ تورم اعالم 
شده از سوی بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران در همان سال کمتر نباشد. این در 
حالی است که امسال هم مانند سال های گذشته نرخ های خرید تضمینی محصوالت 

کشاورزی با گذشت حدود ۴۰ روز هنوز تصویب و ابالغ نشده است.
البته پیش از این نیز محمود حجتی - وزیر جهاد کشاورزی- درباره چگونگی 
فرآیند پیشنهاد و بررسی نرخ های خرید تضمینی محصوالت کشاورزی به ایسنا 
اینگونه توضیح داده بود که وزارت جهاد کشاورزی براساس قانون نرخ های پیشنهادی 
خرید تضمینی محصوالت کشاورزی را مردادماه امسال به دبیرخانه شورای اقتصاد 
که سازمان برنامه و بودجه است ارسال کرده و براساس قانون باید این نرخ ها پیش 
از آغاز فصل کشت تصویب و اجرا می شد. وی با بیان این که روش خرید تضمینی 
در برخی محصوالت کشاورزی با توجه به قانون جدید مورد بررسی قرار می گیرد که 
می توان به اعمال قیمت تضمینی و عرضه بورسی جو و ذرت اشاره کرد، افزود: بررسی 
و تصویب نرخ خرید تضمینی محصوالت کشاورزی در شورای اقتصاد به دلیل برخی 
مشغله های کاری و مشکالت موجود هنوز تصویب و ابالغ نشده است، اما امسال قطعا 

افزایش قیمت نسبت به سال گذشته خواهیم داشت.

دهه آینده،  دهه کاغذهای سنگی است
رئیس هیات مدیره انجمن سنگ ایران از راه اندازی دو کارخانه تولید کاغذ 
از پسماند معادن سنگ خبر داد و دهه آینده را دهه کاغذهایی از جنس 

سنگ خواند.
به گزارش ایسنا، انجمن سنگ ایران سال گذشته طرحی مبنی بر استفاده از 
پسماند معادن سنگ و کارخانه های سنگ بری در تولید مبلمان و کف پوش شهری 
و همچنین ساخت کاغذ، ارائه کرد که عملی شدن آن عالوه بر زیبایی بخشی به 
شهر، تعداد قابل توجهی شغل نیز ایجاد خواهد کرد. از طرف دیگر ورود پسماند 
معادن سنگ به طبیعت باعث آلودگی آب و خاک می شود که تبدیل این ضایعات به 

محصول این آلودگی را رفع خواهد کرد.
در این باره ابوالقاسم شفیعی - رئیس هیئت مدیره انجمن سنگ ایران - در 
گفت وگو با ایسنا، از راه اندازی دو کارخانه تولید کاغذ از پسماند معادن سنگ در یزد 
و تهران خبر داد و گفت: در حال حاضر ساخت کاغذ از مواد سلولزی و چوب ارزان تر 
تمام  می شود و استفاده از پسماند معادن سنگ در ساخت کاغذ، هنوز اقتصادی 

نشده است.
به گفته وی با توجه به این که معادن سنگ حاضر هستند پسماند خود را به 
صورت رایگان در اختیار کارخانه های ساخت کاغذ قرار دهند، این کارخانه ها از لحاظ 
تامین مواد اولیه مشکلی ندارند اما خرید تکنولوژی تبدیل خاک سنگ به کاغذ، 

هنوز اقتصادی نیست.
شفیعی با بیان این که دهه آینده، دهه کاغذهایی از جنس سنگ است، اظهار کرد: 
تکنولوژی های جدید به تدریج و با تولید انبوه، ارزان  می شوند و امکان استفاده از آن 

برای طیف وسیع تری فراهم خواهد شد.
رئیس هیات مدیره انجمن سنگ ایران همچنین از موفقیت نسبی در تولید 
مبلمان شهری خبر داد و گفت: بحث تولید مبلمان شهری تقریبا در کشور جا افتاده 

و معادن، سنگ های الشه خود را برای تهیه المان های شهری به بازار می فرستند.
وی با اشاره به این که میزان مشارکت استان ها در این طرح بستگی به وضعیت 
شهرداری ها دارد، اظهار کرد: شهرداری  استان هایی که وضع مالی خوبی دارند از این 
طرح استقبال کردند اما در مقابل شهرداری هایی که چندین ماه قادر به پرداخت 

حقوق کارکنان خود نبودند، به طور کلی بحث المان شهری را فراموش کرده اند.
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قیمت طال کاهش یافت
قیمت طال در معامالت روز پنجشنبه بازار آسیا در پی رشد ارزش دالر آمریکا که تقاضای سرمایه گذاران برای خرید این فلز ارزشمند را محدود کرد، کاهش یافت. به گزارش ایسنا، هر اونس طال برای تحویل فوری در معامالت روز جاری بازار 

سنگاپور حدود ۰.2 درصد کاهش پیدا کرد و به ۱223.7 دالر رسید. در بازار آمریکا، هر اونس طال برای تحویل در دسامبر ۰.3 درصد کاهش پیدا کرد و ۱22۴.7 دالر معامله شد. شاخص دالر آمریکا در برابر سبدی از شش ارز بزرگ پس از این که در 
معامالت قبلی به پایین ترین حد در بیش از دو هفته گذشته سقوط کرده بود، روز پنجشنبه حدود ۰.2 درصد رشد کرد.

مشاور سازمان برنامه و بودجه اعالم کرد

دو معضل بودجه ای برای تولید دارو
اخبار

بانک ها باید سالم سازی شوند؛ اما چگونه؟!
تاکید چندباره رئیس جمهور بر اصالح نظام بانکی و تعیین آن به عنوان 
اولویت اصلی برای وزارت امور اقتصادی و دارایی، افکار عمومی را نسبت به 
مقوله نظام بانکی حساس تر از گذشته کرده است. اما این نظام بانکی به چه 

ایرادی دچار شده که حاال وزارت اقتصاد مامور حل آن شده است؟
به گزارش ایسنا، رئیس جمهور روز دوشنبه )چهاردهم آبان( در دیدار با معاونان و 
مدیران وزارت امور اقتصادی و دارایی، با اشاره به موضوع بانک ها در نظام اقتصادی 
کشور، اصلی ترین وظیفه فعلی وزیر اقتصاد را اصالح امور بانک ها دانسته و بقیه 

مسئولیت ها را با همه اهمیتی که دارند، در درجه دوم قرار داده بود.
روحانی در این جلسه همچنین گفت: وقتی دولت اقدام به استقراض از بانک مرکزی 
نکرده و پایه پولی را باال نبرده است، این حجم از نقدینگی که همه از آن شکایت دارند، 
مشخص نیست که برای چه آمده و به کجا رفته است؟ اگر هم این افزایش به پایه 
پولی مربوط می شود، دولت نیست که این پایه پولی را باال می برد، بلکه عمدتاً بانک ها 
هستند. بانک ها پایه پولی را باال می برند؛ یعنی از یک طرف با یک دست به مردم 

خدمت می کنند و با دست دیگر به جامعه فشار می آورند.
رئیس جمهور با تاکید بر این که بانک ها باید سالم سازی شوند، گفته که متأسفانه 
یا خوشبختانه امروز اقتصاد به بانک ها وصل است که به تدریج باید این وابستگی و 
تکیه اقتصاد به بانک ها را به بازار سرمایه وصل کنیم. بانک مسئولیت بسیار سنگینی 
دارد. وقتی آمار اضافه برداشت را ماهانه یک بار نگاه می کنم، بعضی از آن ها تکان دهنده 
است، چراکه وضعیت بانک های خصوصی خیلی بد است؛ بعضی از بانک های دولتی 

هم وضع شان خوب نیست و این وسط خصولتی هم که هستند.
روحانی از وزیر اقتصاد خواسته است که به عنوان اولین اقدام، نظام بانکداری را 
اصالح و کاری کند که در مرحله نخست، بانک ها از بنگاه داری خارج شوند؛ چراکه 
در حال حاضر تسهیالتی که بانک ها می دهند، اول به بنگاه های خودشان می دهند، 

بنابراین بانک باید از بنگاه داری خارج شود تا بتواند عادالنه رفتار کند.
طبق قانون برخی بانک ها باید اعالم ورشکستگی کنند

با ایسنا جزئیات این اختالل اقتصادی  باره یک اقتصاددان گفت وگو  در این 
را تشریح کرد. عبداهلل مشکانی با اشاره به اظهارات وزیر جدید اقتصاد مبنی بر 
ضرورت اصالح نظام بانکی، این مساله را ضروری توصیف کرد و گفت: قبل از 
اصالح نظام بانکی باید ریشه اصلی مساله را پیدا کنیم. یکی از این مسائل حجم 
نقدینگی فزاینده ای است  که مدام موج های تورمی ایجاد می کند. مساله دیگر 
این است که یکسری از منابع بانک ها اصطالحا فریز شده است و منابع نقدی 
در اختیار بانک ها نیست. همچنین بانک ها یکسری تسهیالت را اعطا کرده اند که 

بازنگشته اند و اصطالحا سوخت شده اند.
مشکانی با اشاره به قانون ۱۴۱ قانون تجارت گفت که برخی از بانک ها بر اساس این 

قانون باید اعالم ورشکستگی کنند که البته فعال مقتضیات آن فراهم نیست.
مشکل از سیستم بودجه ریزی است

او با تاکید بر مشکالت پایه پولی و نقدینگی در بانک ها ایراد اصلی را متوجه 
سیاست های مالی و نظام بودجه ریزی دولت کرد و ادامه داد: سرریز مشکالت بودجه 
ریزی و سیاست های مالی به نظام بانکی و در نهایت رشد نقدینگی می انجامد. مشکل 
در سیستم های بودجه ریزی نه فقط در دولت حاضر بلکه در دولت های قبل هم وجود 

داشته و ادامه پیدا کرده است.
این کارشناس با اعالم این که خروجی ناترازی بودجه بر خلق نقدینگی در بانک ها 
اثر می گذارد بیان کرد: راهکار این شرایط در وهله اول در اصالح بودجه است. هرچند 
رفتارهای دولتی و جهت گیری های مالی  در بودجه موثر است اما مجلس شورای 
اسالمی هم در اضافه کردن ردیف های هزینه ای بودجه نقش دارد که این رفتارها باید 
مورد بازنگر قرار گیرد. اصالح نظام بانکی را موخر از نظام مالی است و به یک اجماع 

فراقوه ای برای اصالح نظام بودجه ریزی نیاز است.
او همچنین وصل بودن پول نفت به بودجه و فرارهای مالیاتی را از دیگر مشکالت 
در نظام مالی کشور ارزیابی کرد و گفت که بعد از اصالح همه اینها آنگاه باید به سراغ 
نظام بانکی برویم چرا که اینگونه فشارهای مالی باعث ایجاد کسری بودجه و در نهایت 

فشار به بانک ها می شود که در این شرایط بانک ها ناچار به سمت خلق پول می روند.
بدون واقعی کردن ترازنامه ها نمی شود سالم سازی را آغاز کرد

پیش از این نیز وحید شقاقی شهری در گفت وگو با ایسنا، در مورد فوران جریان 
نقدینگی با بیان این که بخشی از این نقدینگی ها توسط بانک ها خلق می شود، گفته 
بود در بانک ها با پدیده ترازنامه های موهومی یا غیرواقعی مواجه هستیم. این مسئله 
باعث خلق نقدینگی از سوی بانک ها خواهد شد. ترازنامه غیرواقعی یعنی اینکه مثال 
بانک ها تسهیالتی را واگذار کرده اند اما با این که هنوز معوق است، آن سپرده و حتی 
سودش را در ترازنامه خود حساب می کنند. این مسئله باعث می شود تا آنها تسهیالت 

بیشتری را هم واگذار کنند.
شقاقی با بیان این که ترازنامه های موهومی باعث جذب بیشتر سپرده ها توسط 
بانک ها می شود، گفت: این جذب سپرده ها باعث می شود از طرفی بانک ها سود 
بیشتری هم بابت سپرده ها پرداخت کنند که همین مسئله باعث افزایش حجم 
نقدینگی هم خواهد شد. مجموع اینها باعث خلق حجم عظیمی از نق دینگی توسط 

بانک ها شده است.

دولت به سمت استقراض از بانک ها رفته است
این استاد دانشگاه با بیان این که دولت به جای بانک مرکزی به سمت استقراض 
از بانک ها رفته است، گفت: این در حالی است که تا پیش از این استقراض دولت از 
بانک مرکزی اتفاق می افتاد، اما در شرایط فعلی دولت بدهکار سایر بانک ها شده است.

او با بیان این که اگر نتوانیم ترازنامه بانک ها را واقعی کنیم، نمی توانیم سالم سازی 
بانک ها را آغاز کنیم، گفت: بخش زیادی از درآمدهای بانک ها موهومی است که شامل 
مطالبات معوق و مشکوک الوصول هستند که آنها را به عنوان دارایی  خود به حساب 
آورده اند. اگر ما ترازنامه ها را واقعی کنیم، ممکن است حتی مشخص شود برخی از 

بانک ها ورشکسته هستند.
زمانی که پولی در اقتصاد بدون پشتوانه ایجاد یا خلق شود، به دلیل تناسب نداشتن 
با ثروت واقعی معادل خودش می تواند پیامدهای تخریب کننده ای را در اقتصاد داشته 
باشد؛ یکی از این پیامدها کاهش ارزش پول، افزایش نقدینگی و در نهایت ایجاد 
تورم فراینده است. شاید از همین رو هم هست که دین مبین اسالم با ربا مشکلی 
اساسی دارد و در طول تاریخ هم هیچگاه آن را به عنوان معادله ای اقتصادی یا تجاری 

نپذیرفته است.

به گفته تحلیلگران، نوسانات قیمت ارز دیجیتالی بیت کوین 
به پایین ترین میزان خود رسیده است.

به گزارش ایسنا، با توجه به آن که از عمر معرفی نخستین ارز 
دیجیتالی رمزنگاری شده در جهان حدود ۱۰ سال می گذرد و هر 
روز بر تعداد عالقمندان و کاربران این فناوری جدید درآمدزا و 
پول ساز اضافه می شود، بسیاری از کارشناسان فعال در این حوزه 
خاطرنشان کرده اند که نوسانات بیت کوین در طول مدت عمر ۱۰ 
ساله خود، هم اکنون به کمترین میزان خود رسیده است و این 

امر می تواند خبر خوشایند و خوشحال کننده ای برای آن دسته از 
کاربرانی که قصد سرمایه گذاری و مبادالت مالی با این ارز مجازی 

را دارند، به شمار بیاید.
بر اساس گزارشی که در وب سایت کوین تلگراف آمده، در 
طول مدت دو هفته گذشته، کمترین نرخ نوسانات در بازار سهام 
ایاالت متحده آمریکا به نام بیت کوین به ثبت رسیده است و 
تحلیلگران با ارزیابی های هفتگی دریافته و اعالم کرده اند که 
از اواخر سال ۲۰۱۶ میالدی تاکنون این نخستین باری است 

که کمترین نرخ نوسان برای بیت کوین گزارش شده و به ثبت 
رسیده است. آنها در ادامه افزوده اند که این ارز دیجیتالی در 
صورت ادامه مسیری که پیش رو دارد، بدون شک به مراحل 
شکوفایی خود نزدیک خواهد شد و وضعیت بسیار پایدارتری را 

نسبت به قبل پیدا خواهد کرد.
طی چند سال اخیر ارزهای دیجیتالی رمزنگاری شده بسیاری 
همچون بیت کوین، مونرو، ریپل و اتریوم از محبوبیت و استقبال 
بی نظیری برخوردار شده و کاربران بسیاری در جهان به دنبال 
استخراج و تبدیل پول های خود به ارزهای دیجیتالی هستند چرا 
که این روزها بسیاری از افراد با خرید و استخراج این ارز توانسته اند 

به پول زیادی دست پیدا کنند.
بیت کوین در سال ۲۰۰۹ میالدی معرفی شد و به تدریج به 
مشهورترین ارز دیجیتالی در سراسر جهان که ارزش بسیار باالیی 
پیدا کرد، تبدیل شد. گفته می شود ارزهای دیجیتالی رمزپایه 
غیرقابل هک هستند و باید به صورت ناشناس و با استفاده از 
سخت افزارهای قدرتمندی از پلت فرم های مخصوص استخراج این 

نوع ارزهای مجازی، استخراج یا به اصطالح ماینینگ شوند.
در ابتدای معرفی و عرضه ارزهای دیجیتالی رمزپایه بسیاری 
از کشورهای جهان در تالش بودند تا این پول بی افسار را کنترل 
کرده و معامالت با آن را تا حد امکان محدود کنند چرا که آن ها 

بر این باورند بیت کوین به تجارت های غیرقانونی و غیرمجازی 
همچون تجارت اسلحه، تجهیزات تروریستی، قاچاق دارو و مواد 
مخدر دامن زده و به علت آن که مقامات قضایی و پلیس نمی توانند 
طرفین معامله را شناسایی و ردگیری کنند، باعث سهولت استفاده 
از آن می شود. اما حاال با گسترش محبوبیت و استقبال بی نظیر از 
آن، هم اکنون بسیاری از کشورها با وضع قوانین دقیق و درست، 
استفاده از این ارزهای دیجیتالی رمزنگاری شده را مجاز اعالم 
کرده اند و برخی نیز با معرفی و عرضه یک ارز دیجیتالی اختصاصی 
اعالم کرده اند که با بهره مندی از آن به مبادالت تجاری و مالی 

خود خواهند پرداخت.
براساس گفته  تحلیلگران، زمانی که بیت کوین در سال ۲۰۰۹ 
برای نخستین بار در بازارهای جهانی ظهور پیدا کرد، ارزش آن 
حتی از یک دالر هم کمتر بود، اما در ماه های گذشته حتی تا مرز 
۲۰ هزار دالر هم رسید. در واقع، فناوری بیت کوین  که یک پول 
رمزنگاری شده است، این امکان را به کاربران می دهد که بدون 
نیاز به هیچ بانکی مبادالت مالی خود را انجام دهند و همچنین 
هویت طرفین معامله نیز ناشناس باقی می ماند. ارزهای دیجیتالی 
رمزنگاری شده باید توسط سخت افزارهای قدرتمندی که معموال 
کارت گرافیک موجود در ابررایانه هاست، استخراج یا به اصطالح 

ماینینگ شوند.

آرامش قیمت بیت کوین پس از سالها تالطم


