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سیاه و سپید دگردیسی
بودجه ریزی
دولت سیزدهم در ادامه رویکردهای جدید خود
در اقتصاد ،اصالح ساختار بودجه را در دستور کار
دارد و تا این جا که مشخص شده ،نخستین تغییر
بودجه سال آینده ،تغییر شکل و شمایل و کوچک
سازی آن است .بودجه ای که اصطالح ًا در جیب
جا خواهد شد .آن طور که تاکنون بیان شده،
دیگر خبری از  9هزار ردیف بودجه به تفکیک
ریز دستگاه ها و فعالیت های آنان نیست و این
ردیف ها در قالب  85ردیف کالن ملی و استانی
و نیز  40 ،30دستگاه خالصه خــواهــد شد.
طبق اظهارات قادری رئیس کمیته اقتصادی
کمیسیون برنامه و بودجه ،قدرت تصمیمگیری
به وزارتخانهها و استانها داده خواهد شد تا برای
تخصیص به زیرمجموعههایشان تصمیم بگیرند.
اینکمکمیکندکهسازمانبرنامهوبودجهنیزبا
تعداد کمتری از دستگاهها سروکار داشته باشد.
این اقدام نسخه تقریب ًا مشابهی در گذشته دارد.
طبق گزارش خبرگزاری فارس ،در دولت دهم
نیز با استناد به سه اصل لزوم شفافیت ،کاهش
پیچیدگیوپراکندگی،کاهشردیفهایبودجه
از حدود  700ردیف به  69ردیف انجام شد .اما
این روش بودجه ریزی در ادامه ضمن تناقضاتی به
مذاقنمایندگانمجلسوسپسدولتبعدخوش
نیامد و ساختار بودجه به روال گذشته بازگشت .با
این حال ،هم اینک سوال اساسی این جاست که
چه تضمینی وجود دارد که شاهد تکرار یک تجربه
شکست خورده در بودجه ریزی نباشیم؟
برای پاسخ به این سوال باید به اساس این روش
بودجه ریزی توجه کرد .قواعد مدیریتی بر این
نکته صحه می گذارند که یکی از ابزارهای موثر
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برای رشد هر سازمانی ،تفویض اختیار صحیح
مدیران به زیردستان است .از آن جایی که در
ساختارهایسنتی،بهدلیلخردشدنمسئولیت
ها ،اختیارات نیز به همان اندازه کاهش می یابند،
بنابراین هیچ تضمینی وجود ندارد که الیه های
پایین تر در برخورد با تغییرات محیطی بتوانند
واکنش چابک و سریعی داشته باشند .در آن
صــورت ،حتی شکست در ماموریتهای کالن
نیز چندان دامن گیر سطوح پایین نخواهد شد.
چرا که مسئولیت آ نها به تناسب اختیارشان،
پایین است .بالعکس در صورت تفویض اختیار
صحیح که خود شامل تعریف شفاف اهــداف و
نتایج و همچنین اصول و قواعد رسیدن به آن
ها و نیز سپردن مسئولیت فرایندها به بخش
های توانمند است ،می توان شاهد آن بود که
قوه عاقله کل سازمان نیز به جریان بیفتد و در
مواجهه با چالش های عینی ،عملکرد بهتری را
از خود نشان دهد.با این اوصاف می توان گفت
تغییر ریل بودجه ریزی می تواند به کمک اقتصاد
ایران بیاید چرا که بخش دولتی در کشور ما در
سال های اخیر ،به رغم تغییر محیط پیرامون
اقتصاد ایــران به یک محیط پر چالش و تحریم
زده که در بخش های متعدد نیازمند تصمیم
گیری و اجرای منطقه ای تصمیمات اقتصادی
است ،کماکان با سوخت بودجه ریزی و تصمیم
گیری سنتی و متمرکز اداره می شــود .آن هم
در شرایطی که قوه عاقله این سیستم ،هنوز به
جمع بندی درستی از چگونگی پیگیری فرایند
توسعه و پیشرفت در مناطق مختلف دست نیافته
است .با این حال در همین جا ،الزامات توفیق
ایــن مــدل بودجه ریــزی خــود را نشان خواهد
داد .اولین موضوع ،تعریف شفاف ماموریت ها
و اهداف مناطق و دستگاه های مختلف است.
در نبود چنین طرحی ،معلوم نیست بودجه
کشور تا چه میزان از اهــداف کالنی که حتی
در سیستم سنتی بودجه ای به راحتی تامین
می شــد ،فاصله خواهد گرفت .داشتن چشم
اندازی از تقسیم کار منطقهای بر اساس سیاست
توسعه صنعتی مناطق ،آمایش سرزمین و  ...می

تواند تا حدی حصول این هدف را میسر سازد.
دومــیــن مــوضــوع بــه مــیــزان تــمــرکــززدایــی باز
میگردد .حتی در صــورت وجــود برنامه های
توسعه منطقه ای که در باال بــدان اشــاره شد،
میزان تمرکز زدایــی بودجه ای باید صرف ًا تا
جایی که امکان کنترل بودجه وجــود داشته
باشد ،پیشروی کند .در این زمینه باید گفت
متاسفانه به رغم تجربه سال ها بودجه ریزی
سنتی ،کماکان زیرساخت هــای بــودجــه ای
حتی بــرای اجــرای همان شکل بودجه نیز در
کشور تکامل نیافته است .مثال بارز آن ،نبود
آمار روشنی از دریافتی و حقوق کارمندان دولت
تا همین اواخــر یا نبود آمار دقیق امالک تحت
تملک دولت است .با این اوصاف بدیهی است
که اجرای سیاست کاهش تمرکز بودجه ریزی،
امکان تشدید آشفتگی اوضاع را بیشتر می کند.
سومین موضوع به میزان توانمندی دستگاه ها
و مناطق بازمیگردد .در نبود نظارت موثر و نیز
توانمندی بومی در حوزههای مختلف ،کاستن
از بار تمرکز بودجه ریزی ،عم ً
ال به معنای تشدید
ناهماهنگی و نبود تــوازن در بین بخش های
مختلف است.چهارمین موضوع نیز مربوط به
اقتصاد سیاسی بودجه ریزی است .در شرایطی
که بودجه ریــزی سنتی در کشور ما متاثر از
فشارها و البــی هــای سیاسی اســت ،می توان
گفت در صورت تمرکز زدایی از بودجه ریزی به
سطوح پایین تر استانی و بخشی ،امکان تاثیر این
نیروهای غیر فنی بر فرایند بودجه ریزی بیشتر
می شود .بنابراین صیانت از این آفت با تعریف
شاخص های عملکردی و فرایندی مناسب،
ضــروری اســت.در مجموع ،با اذعــان به این که
باید منتظر بسته سربسته بودجه  1401بود،
می توان گفت ،کاستن از تمرکز بودجه ای می
تواند موجب تقویت رقابت اقتصادی در داخل
کشور و به خصوص در حوزه برونگرایی اقتصاد
شــود .مشروط به رعایت الــزامــات آن .در این
فرایند همچنین باید مراقب احکام بودجه ای
مفید گذشته بود تا در فرایند تغییر ریل بودجه
ریزی فدا نشوند.

در گفتوگوی تلفنی با همتای ونزوئالیی

رئیسی :روابط ایران و ونزوئال باید در دوره جدید افزایش یابد
رئیسجمهور با اشاره به ظرفیت باالی دو کشور
ایران و ونزوئال گفت :توسعه مناسبات بین تهران
و کاراکاس بهویژه در مسائل تجاری و اقتصادی
یک ضرورت است.به گزارش ایسنا ،سیدابراهیم
رئیسی شنبه شــب در گفت وگــوی تلفنی با
«نیکالس مادورو» ،رئیسجمهور ونزوئال ،روابط
ایران و ونزوئال را راهبردی دانست و اظهار کرد:
روابــط کنونی دو کشور باید در دولــت جدید
ایــران افزایش یابد.رئیسجمهور با اشــاره به
ظرفیت باالی دو کشور ایــران و ونزوئال افزود:
توسعه مناسبات بین تهران و کاراکاس
بهویژه در مسائل تجاری و اقتصادی
یک ضــرورت است.رئیسی با تاکید
بر استقاللخواهی ،عدالتخواهی،
حقخواهی ،استکبارستیزی و
مبارزه مردم و دولت ونزوئال
با نظام سلطه گفت :علت
تــحــریـمهــایــی کــه نظام
سلطه و آمریکا بر مردم

و دولــت ونزوئال تحمیل کــرد هانــد ،استقالل و
آزاد یخــواهــی آن هاست.او با بیان این که به
لطف خــدا ،تالش مسئوالن و همت مــردم ،راه
پیشرفت را با قدرت ادامه خواهیم داد ،تصریح
کرد :این گفت وگوی تلفنی میتواند نقطه عطفی
برای توسعه مناسبات و افزایش همکاری تجاری
و اقتصادی دو کشور باشد.رئیس جمهور با
تبریک برگزاری موفق انتخابات در کشور ونزوئال
گفت :موفقیت شما در بــرگــزاری انتخابات،
نــشــاندهــنــده اقــتــدار دولـــت ونــزوئــا اســت.
رئیسی با اشاره به جایگاه ایران و ونزوئال
در سازمان اوپک افــزود :همکاریهای
نفتی دو کشور باید شکل جدیدی پیدا
کند و در حوزه پاالیشگاهی و تأمین منابع
پتروشیمی الزم اس ــت گــا مهــای
بلندتری برداریم.رئیسجمهور
با اشــاره به توافق نامههای
بین ایران و ونزوئال گفت:
باید این توافقات کامال

کارنامه دستگاه ها درشفاف سازی حقوق کارمندان

مخفیکاری 20دستگاه،شفافیت
 100درصدی 29دستگاه

اعالم جزئیات ورود دستگاههای اجرایی به ثبت اطالعات در سامانه ثبت حقوق و
مزایا نشان میدهد که نزدیک به  ۲۰دستگاه هنوز هیچگونه اطالعاتی درباره حقوق
کارکنان خود ثبت نکردهاند ،اگرچه  6وزارتخانه و چند دستگاه دیگر100درصد و
بسیاری دیگر از دستگاه ها بیش از 80درصد اطالعات خود را وارد سامانه کردهاند.
به گزارش ایسنا15 ،آذر امسال ،پایان مهلت تعیین شده از سوی سازمان اداری و
استخدامی برای ورود اطالعات پرداختی به کارکنان در سامانه ثبت حقوق ومزایاست.
این در حالی است که بر اساس قانون برنامه ششم توسعه و باهدف شفاف سازی
پرداختها ،دستگاههای اجرایی مشمول ماده  ،۲۹مکلف به ورود اطالعات به سامانه
حقوق و مزایا هستند و در قوانین بودجه بارها نیز تاکید شده که هرگونه پرداخت به
کارکنان مشروط به اطالعات ثبت شده در سامانه کارمند ایران و البته سامانه ثبت
حقوق و مزایاست ،بر این اساس پرداخت حقوق آبان ،مشروط به ثبت اطالعات بود
که بعد از آن دو هفته فرصت تعیین شد یعنی تا  ۱۵آذر تا تمامی دستگاهها به ورود
اطالعات اقدام کنند.اما بررسیهای ایسنا و دریافت گزارش جزئیات اطالعات ثبت
شده در سامانه ثبت حقوق و مزایا از ابتدای سال  ۱۴۰۰تا آبان نشان میدهد که
بهرغم تاکید قانون بودجه و سال پایانی برنامه ششم توسعه ،همچنان تعداد زیادی از
دستگاههای اصلی هیچ گونه ورود اطالعاتی نداشته یا تکمیل نکردهاند در عین حال
که برخی هم ورود  ۱۰۰درصدی داشتهاند.بر اساس این گزارش وزارت نفت ،ستاد
قوه قضاییه ،پژوهشکده قوه قضاییه ،دادگستری استان هرمزگان ،دبیرخانه شورای
نگهبان ،مرکز ملی فضای مجازی کشور ،جهاد دانشگاهی ،پژوهشگاه فناوریهای
نوین زیستی (ابنسینا) ،پژوهشگاه رویان ،مرکز ملی ذخایر ژنتیکی و زیستی ،صندوق
مشارکت توسعه فرهنگ قرآنی ،دبیرخانه شورای فرهنگی ،اجتماعی زنان ،دانشگاه
اراک – پژوهشکده ملی گل و گیاه زینتی محالت ،آموزشکده نقشهبرداری ،دبیرخانه
ستاد ویژه توسعه فناوری نانو ،دبیرخانه ستاد توسعه زیست فناوری ،دبیرخانه ستاد
راهبری توسعه علوم و فناوری شناختی ،صندوق ملی محیط زیست ،ستاد مبارزه با
مواد مخدر از جمله دستگاههایی هستند که هیچگونه اطالعاتی از ابتدای سال تا آبان
به سامانه ثبت حقوق و مزایا وارد نکردهاند.با این حال  6وزارتخانه شامل وزارتخانه
های ارتباطات ،جهادکشاورزی ،دادگستری ،علوم ،ارشــاد و کشور  100درصد
اطالعات خود را در این سامانه وارد کرده اند .مجلس  88درصد ،دادگستری های
 13استان نیز  100درصد اطالعات خود را وارد سامانه کرده اند.

اجرایی و زمینه برای توافقهای جدید نیز فراهم
شود«.نیکالس مادورو» ،رئیسجمهوری ونزوئال،
نیز در این گفتوگوی تلفنی با اشاره به برگزاری
انتخابات در کشور اظهارکرد :به رغم تهدیدات و
تعرضهایی که امپریالیسم به ما تحمیل میکند،
با تالش ملتمان توانستهایم از صلح داخلی دفاع
کنیم.رئیسجمهور ونزوئال با تأکید بر لزوم ایجاد
تحرک جدید در روابــط اقتصادی دو کشور ،به
نتایج خوب جلسات کمیسیو نهای مشترک
بین دو کشور اشاره کرد و گفت :با کمک یکدیگر
،تحرک بزرگی در روابــط دوجانبه بهویژه در
حوزههای انرژی و اقتصادی رقم خواهیم زد.او
با اشاره به شراکت ایران و ونزوئال در اوپک اظهار
کرد :باید کاری کنیم اوپک در بازار نفت به یک
ثبات پایدار برسد.رئیسجمهور ونزوئال گفت:
کارهای مشترک زیــادی بین ایــران و ونزوئال
وجود دارد و بسیار خوشبین هستم که با کمک
کمیسیو نهای مشترک بتوانیم قراردادهای
جدیدی را منعقد کنیم.

گزارش ها درباره صدای انفجار
درنزدیکی تاسیسات نطنز

صدای انفجار مهیب در آسمان بادرود از توابع شهرستان نطنز
و در فاصله نزدیک به  ۲۰کیلومتر تاسیسات نطنز شنیده شد
و به رغم طرح شدن گمانه های مختلف در نهایت اعالم شد
که این انفجار ناشی از سامانه پدافندی و تمرین نظامی بوده
است .شامگاه روز گذشته خبری منتشر شد که صدای مهیبی
در منطقه بادرود شهرستان نطنز شنیده شده است.درپی این
اتفاق ،برخی از مردم محلی برای مشاهده و کنجکاوی درباره
علت صدا و انتشار دود در روستای عباس آباد بادرود تجمع
کرده بودند.همزمان یک شاهد عینی ،شنبه شب به خبرنگار
ایرنا گفته بود :مردم بادرود این صدا را به همراه نوری که نشان
از انفجار یک شیء در آسمان این شهر بود شنیدند .با این حال
خبرگزاری فارس ضمن اعالم این خبر نوشت :طبق مشاهده
میدانی خبرنگار فارس در بــادرود ،این صدا زمان کوتاهی
شنیده شده و بعد از آن قطع شده است .همچنین نور شدیدی
همزمان در آسمان دیده شده است .این خبرگزاری افزوده بود
که شنیدههای غیررسمی از انهدام یک پهپاد ناشناس حکایت
دارد.رمضانعلی فردوسی فرماندار نطنز هم دقایقی بعد در
گفتوگو با ایسنا درباره گزارشهایی مبنی بر شنیدهشدن
صدای انفجار در فضای آسمان نطنز ،اظهار کرد :صدایی شبیه
به انفجار در ساعت  ۲۰:۱۵در نطنز شنیده شده است که علت
این انفجار هنوز مشخص نیست و خبر موثقی در این باره نداریم
اما مسئوالن نظامی و انتظامی در حال بررسی منبع و علت این
انفجار هستند.وی افزود :تنها با صراحت میتوانیم بگوییم که
خوشبختانه هیچ ضرر مالی و جانی حادث نشده است .بنده
در هنگام این رخداد در حال رانندگی بودم و صدایی نشنیدم
و نتیجه نهایی بررسیها روز یک شنبه (امروز)اعالم خواهد
شد .در نهایت شبکه خبر صدا و سیما درباره علت صدای انفجار
در نطنز اعالم کرد :بر اساس آخرین اطالعات دریافتی از نطنز
یک موشک پدافندی با هدف آزمایش واکنش سریع به تهاجم
احتمالی شلیک شده است .این موشک پدافندی با هدایت
سایت پدافندی منطقه در آسمان منفجر شده است.

حرف مردم
ستون «حرف مردم» انعكاس دهنده صادق حرفهای شماست.

تلفن051 37009111 :

•• یک روز هم که می خواهیم فقط استرس
دربی رو داشته باشیم و به چیزی فکر نکنیم
خبر دالر ۳۰هزار تومانی نمی ذاره!
•• مسئوالن محترم! یــارانــه کشور امــارات
مــتــحــده عــربــی را بــه شــهــرونــدان ایــرانــی
بدهید بعد ببینید هر خانواده چند فرزند
به دنیا میآورند! با ۴۵هزار تومان و گرانی
کمرشکن مــواد غذایی ومسکن صحبت از
فرزندآوری به میان نیاورید.
••دو بــرادر بیمار اعصاب و روان دارم .روز
جمعه که روز معلوالن بود خیلی خوشحال
بودند گفتن که بهزیستی حتما برامون پول
واریز می کنه ،کفش هامون پاره شده ،میریم
کفش می خریم .گفتم االن  20ساله یک
ریال به حسابتون نریخته ،امــروز می خواد
بریزه؟ دل دو نفرشان شکست و اشک در
چشمان شان نمایان بود .برای اطالع مدیر
کل بهزیستی!
•• سینما ،پارک و  ...جای شوهر پیدا کردن
نیست .عاقبت این دوستی های خیابانی
طالقه.
••در ایــن مملکت حباب هست امــا نه روی
افزایش قیمت ها بلکه روی کاهش آن ها!
••این قدر تبلیغات بازی دربی زیاد بود که
فقط مونده بود نیمه دوم را پخش نکنند و به
جاش تبلیغ کار کنند.
••واقعا دربی رو گذاشتن شنبه ساعت4؟!
عالوه بر این که بدون تماشاگر برگزار می
شه ،یه عده هم اون ساعت سرکار هستن و
نمی تونن ببینن.
••خجالت نمی کشید چهار تا آدم دله دزد
بدبخت رو تیتر زدید که «روباه فراری شکار
شــد؟!» سرجمع عکس امــوال کشف شده
پول یه الستیک ماشین این دزدهای آقازاده
هم نیست! اگه جرئت دارید برید از گندکاری
اون ها گزارش تهیه کنید .هر چند در روزنامه
رو می بندن!
••یعنی مــا بازنشستگان بــا ایــن چندرغاز
حقوق ،ماهی یک بار نباید مواد پروتئینی
بخوریم؟! تعزیرات با آرایــش خــوب ،لباس

پیامك2000999 :

تلگرام 9033337010:

شیک و موبایل به دست بروند فروشگاه های
زنجیره ای تا کیفیت پخت ،وزن و قیمت
حبوبات را کنترل کنند.
•• مگه تحریم ها نعمت و فرصت نبود که حاال
ملتمسانه از آمریکا می خواهیم آن ها را لغو
کند؟ آن هم یک جا و همه را؟
•• پلیس تا حاال چند بار در بــازار ارز و دالر
مداخله کرده؟ نتیجه این دخالت ها چه گلی
به سر مردم زده؟
•• شاید قشنگ ترین دیالوگ دنیا آن جاست
که پدر ژپتو به پینوکیو گفت :پینوکیو چوبی
بمان ،آدم ها سنگی اند ،دنیایشان قشنگ
نیست.
•• از بین آقایانی که بــرای مناظره ریاست
جمهوری آمدند یکی می گفت سه روزه بورس
را حل می کنیم ،یکی می گفت تورم را پایین
می آوریم ،یکی قول داد خودرو و مسکن را
ارزان می کنیم و ...االن همه این آقایان در
راس کار هستند اما ببینید در این مدت چه
اتفاقاتی افتاده است!
••افزایش قیمت دالر نشان دهنده کنترل
نکردن بازار است .بانک مرکزی باید ورود
کند تا مردم ضعیف متضرر نشوند.
•• در این ایام سرد سال در حد توان مان به
فکر کارتن خواب ها و پرندگان گرسنه باشیم.
•• شرایط برای افراد با حقوق کم سخت شده
به خصوص برای کسانی که اجاره نشین اند
یا بازنشسته شده اند و دیگر توان کار مجدد
ندارند یا سرپرست خانوار فوت کرده .این
حقوق اصال جواب گوی زندگی بازنشسته
نیست.
••شــرح حــال ج ــوان ایــرانــی :سخت است
همزیستی دایم با کسانی که دغدغه هایت را
نمی فهمند اما عزیزان تو هستند!
••مسئوالن محترم گالیه می کنید که مصرف
بنزین ،گاز ،نفت و  ...در ایران بیشتر از میزان
جهانی است اما هیچ گاه قبول نمی کنید که
باید مصرف بنزین خودروها و لوازم گازسوز
را کاهش داد .شما هنوز هیچ طرحی برای از
رده خارج کردن خودروهای قدیمی ندارید.

•• گــول شیطان را نخورید .مــال مظلوم را
نخورید .ظلم نکنید .حق الناس را بدهید تا
خدا را خشنود کنید.
••مدتی است در بولوار شهید کریمی به جای
خط  ۲۱ون گذاشته اند ،فضای زیادی برای
ایستادن نداره؛ خانم ها وآقایون در کنار هم
می ایستند و کرونا هم همه را تهدید می کند.
رسیدگی کنید.
••از زمان احمدی نژاد بخشی از جاده مشهد
گلبهار سه بانده شد .بخشی هنوز دو بانده
اســت .حداقل در ایــن ســال ها نتوانستند
کاری بکنند.
•• آبگرمکن های قدیم بهتر بود و آب هدر
نمیرفت .این آبگرمکن های دیواری اصال
به درد نمی خوره .چون باعث هدررفت آب
میشه .هنوز آب گــرم رو بــاز نکردی سرد
می شه و به خاطر آب بد مشهد زود رسوب
می گیره!
••اگر بــرای رسانه شما ممکن است از وزیر
تــعــاون و کــار دربـــاره بازنشستگان تامین
اجتماعی و کارگران بپرسید که چه برنامه ای
برای وضع درآمدی و زندگی ما دارند؟
••روزنامه محترم لطفا مشکالت و درد دل ما
بازنشستگان تامین اجتماعی را به گوش وزیر
مربوط و رئیس تامین اجتماعی برسانید.

جوابیه شرکت مخابرات

در پاسخ به پیام منتشرشده در ستون حرف
مــردم اول آذر بــا عــنــوان «از دســت پیامک
های تکراری همراه اول »...به استحضار
میرساند:مشترکین محترم همراه اول
میتوانند بــا شــمــاره گیری کــد دستوری
 *800#خــدمــات فعال خــود را مشاهده
و ســرویــس هــای محتوایی و پیامک های
تبلیغاتی را غیرفعال کنند .شایان ذکر است،
ایــن موضوع به روش هــای مختلف اطالع
رسانی شده اســت .با تلفن  2021روابط
عمومی آماده شنیدن نظرات و پیشنهادهای
شما عزیزان هستیم.
روابط عمومی شرکت مخابرات

شنبه سیاه ارزهای دیجیتال!
ریزش  10هزار دالری بیت کوین در یک ساعت همه سرمایه گذاران را به رعب و وحشت انداخت
چرا در بازار رمزارزها حمام خون به راه افتاد؟
مرجانی -سقوط  10هزار دالری بیت کوین
در یک روز باعث شد همه رمــزارزهــا در روز
شنبه به خاک و خون کشیده شوند و حدود 2
میلیارد دالر از سرمایه بازار رمزارز از بین برود
یا به تعبیری لیکویید شــود .درحالی که روز
جمعه قیمت بیتکوین در یک روند نزولی به
 ۵۲هزار دالر هم رسیده بود ،صبح روز شنبه
در عرض یک ساعت ،قیمت این ارز دیجیتالی
باز هم حدود  ۱۰هزار دالر کاهش یافت تا به
سطح  ۴۲هزار دالر برسد .البته پس از برخورد
با این سطح ،قیمت بهسرعت بازیابی شد و به
 ۴۷هزار دالر رسید اما همین سقوط قیمتی
باعث شد تا همه ارزهـــای مشهور وارد یک
اصالح یا حتی سقوط قیمتی شوند .بیتکوین
در روز شنبه و در طول  ۲۴ساعت گذشته اش
حدود 15هزار دالر و اتریوم ،دومین ارز بازار،
نزدیک به  1100دالر کاهش قیمت داشت.
این سقوط ،دیگر ارزهای بازار را هم تحتتأثیر
قرار داد و در فاصله روز جمعه و شنبه ،قیمت
برخی از آن ها بیش از  ۲۰درصد سقوط کرد.
ارزش بازار بیت کوین که روز جمعه نزدیک به
 1.1تریلیون دالر بود در روز شنبه به زیر 900
میلیارد دالر سقوط کرد.
چرا بیتکوین ریخت؟

تحلیل گــران بــازارهــای خارجی معتقدند،
سقوط اخیر بــازار به دلیل تــر س بــازارهــای
جهانی از شیوع سویه جدید اومیکرون در
جهان بوده است .این در حالی است که بازار
سهام آمریکا در یک هفته گذشته تحت فشار
بوده و این فشار حاال به بازار رمزارزها سرریز
کــرده اســت .با ایــن سقوط قیمت بیتکوین
برای نخستین بار در دو ماه اخیر ارزش بازار
بیتکوین به زیر یک هزار میلیارد دالر رسیده
اســت.بــرخــی از کــارشــنــاســان معتقدند که
بازگشت نرخ بیکاری در آمریکا به سطوح قبل
از همهگیری کرونا و حرکت بانک مرکزی این
کشور به سمت عادیسازی سیاستهای پولی
هم بر قیمت داراییهایی مانند بیتکوین و
سهام تأثیر منفی گذاشته است .عالوه بر این
نشانههایی از اصالح قیمتی از سوی فعالیت
صرافیها هم به چشم میخورد .داد ههــای
زنجیر های نشان مــیداد که پــول ورودی به
بیتکوین به تدریج نسبت به پول خروجی از
صرافیها بیشتر شده است .از یکی دو روز قبل

هم برخی کارشناسان درباره
ترک موقتی بــازار رمزارزها
توسط برخی بزرگان این بازار
هشدار داده بودند .این یعنی
ریزش ناگهانی از قبل توسط
تــحــلــیــل گــــران پیشبینی
شده بود اما سرمایه گذاران
خـــرد در ایـــن مــیــان ،زیــان
بیشتری کردند.تمامی این
عــوامــل در کنار عامل سوم
کــه بــرمــیگــردد بــه تحلیل
تکنیکال بازارهای دیجیتال،
منجر به سقوط شده است .دو
پارامتر فعالیت کیفپول هایی
که از قدیم دارای داراییهای
دیجیتال بـــاالی بیتکوین
بــودنــد و جابهجا کــردن این
داراییها نشانهای از افزایش
تصویری از سقوط قیمت بیت کوین
عرضه بــود ،دقیقا در زمانی
که میزان مبادالت بیتکوین
بهعنوان شاخص داراییهای
دیجیتال به حداقل خودش در دو هفته اخیر کوین که در زمان صعود بیت کوین و بقیه آلت
رسیده و بازار را در شرایط حساسی قرار داده کوین ها جهش قیمتی خاصی نداشت حاال و
بود .بنابراین بازار از این جهت با کوچکترین بعد از ریزش قیمتی دیروز از میان  10رمزارز
عرضه سنگین میتوانست دچار ریزش شود که برتر سایت کوین مارکت کپ که از سایتهای
مهم بازار ارز دیجیتال است حذف شده و رمزارز
این اتفاق افتاد.
دیگری جای آن را گرفته است .البته با وجود
ریــزش ارزش دالری بیت کوین و ترسی که
رمزارزهای دیگر چقدر افت کردند؟
در پی ریزش بازار رمز ارزها در اوایل روز شنبه بازار را فراگرفته است ،طبق معمول عدهای از
 ۱۳آذر  ،قیمت بیت کوین تا  42هزار دالر پایین معاملهگران از این اصالح بهعنوان فرصتی برای
آمد و به همراه آن بازار آلت کوینها نیز با سقوط خرید در کفهای قیمتی استفاده میکنند.
شدیدی همراه شد .در این بین دوج کوین و نجیب بوکلیه رئیسجمهور السالوادور که چند
شیبا ،معرو فترین میم کوینها و همچنین ماه پیش بیت کوین را بهعنوان ارز قانونی این
توکنهای متاورس هم با ریزش شدیدی همراه کشور معرفی کرده بود ،دقایقی پیش در توئیتر
شدند .دوج کوین بیشتر از  20درصــد ،شیبا اعالم کرد که  ۱۵۰بیت کوین دیگر با قیمتی
حــدود  15درصــد و بایننس و سوالنا هم به حدود 48هزارو 700دالر خریده است.
ترتیب  ۱۸و  ۲۱درصد افت قیمت داشتند .در
این مدت ،توکنهای پروژ ههای متاورس نیز
با کاهش شدید قیمت مواجه شدهاند .رمز ارز
 AXSبازی اکسی اینفینیتی که از نظر ارزش
بازار در صدر جدول توکنهای متاورس قرار
دارد حدود  22درصد و رمز ارزهای MANA
و  THETAو  SANDبــه ترتیب ۲۳درصـــد،
۲۸درصد و ۲۳درصد کاهش قیمت داشتهاند.
دیــروز خبر دیگری هم پربازدید شد که دوج

