اقتصاد
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ورود  400هزار شغل اولی
به بازار کار طی امسال

...
اخبار

با ابالغ آیین نامه اشتغال روستایی از سوی
معاون اول رئیس جمهور مشخص شد:

جزئیات سهم استان ها و فعالیت ها از اعتبار
 1.5میلیارد دالری اشتغال
آیین نامه توسعه و ایجاد اشتغال پایدار از سوی معاون اول
رئیس جمهور ابالغ شد که بر اساس آن حدود  12هزار
میلیارد تومان برای اشتغال در مناطق روستایی اختصاص
خواهد یافت که نرخ سود آن شش درصد است.
▪امکان تنفس یک ساله برای بازپرداخت وام

دربــاره دیگر شرایط تخصیص این وام نیز ،در مــاده 13
دستورالعمل آمده است که دوره استفاده از تسهیالت
حداکثر دو ســال ،دوره تنفس حداکثر یک سال و دوره
بازپرداخت تسهیالت اعطایی حداکثر شش سال است.
تسهیالت سرمایه در گردش دوره بازپرداخت حداکثر 18
ماه تعیین شده است.گفتنی است طبق این طرح1.5 ،
میلیارد دالر(حدود شش هزار میلیارد تومان) از صندوق
توسعهملیباسودصفردرصددراختیاربانکهاوموسسات
عامل قرار می گیرد تا بعد از افزودن منابع خودشان ،در
مجموع  12هــزار میلیارد تومان به نرخ شش درصــد در
اختیار متقاضیان قرار دهند.
موسسات عامل این طرح عبارتند از :بانک های کشاورزی،
پست بانک ،توسعه تعاون ،صندوق های کارآفرینی امید و
حمایت از توسعه سرمایه گذاری در بخش کشاورزی.
طبق ایــن دستورالعمل 45 ،درصــد از منابع به بخش
کشاورزی 15 ،درصد به خدمات و فناوری اطالعات و 40
درصد دیگر به صورت مساوی به صنایع و معادن کوچک،
گردشگری ،صنایع دستی و سرمایه در گردش واحدهای
تولیدی اختصاص خواهد یافت .جدول توزیع استانی
منابع نیز نشان می دهد ،سیستان و بلوچستان و خراسان
رضوی با  5.46و  5.01درصد بیشترین و قم و یزد با کمتر
از دو درصد کمترین سهم را از این منابع دارند.
تأیید توجیه فنی ،مالی و اقتصادی طرح متقاضیان بر عهده
بانک ها و صندوق های عامل است و کارگروه هایی ملی و
استانی و سازمان برنامه وظایفی در مسیر هدایت منابع و
نظارت بر عهده دارند.

درهم امارات هرگرم طالی18عیار سکه طرح قدیم

سکه طرح جدید

مهر -علی ربیعی ،وزیر کار در برنامه تیتر امشب شبکه خبر گفت :نرخ بیکاری ما  ۱۲درصد است که بر اساس برنامه ها باید به چهار درصد
برسد .اکنون ساالنه  ۸۰۰هزار بیکار تحصیل کرده به جامعه افزوده می شود .ما امسال  ۴۰۰هزار شغل اولی داشتیم که یکی از برنامه های
ما این است که آن ها را رسمی کنیم .همچنین پیش بینی ما این است که میزان اشتغال را برای آن ها به  ۷۰۰هزار شغل برسانیم.

ارز وطال

دالر

یورو

پوند

یوان

نیم سکه

ربع سکه

سكه یك گرمی

اونس جهانی

بورس ایران

مشهد

) 250( 41.350

) 400( 48.600

) 200( 54.500

6.078

11.250

1.265.000

) 250.000( 13.820.000 13.000.000

6.830.000

3.870.000

2.550.000

(دالر)

مقدار

تهران

) 141( 40.913

) 251( 47.972

) 119( 54.610

6.078

11.201

1.262.370

) 175.000( 13.905.000 13.070.000

6.910.000

3.917.000

2.550.000

) 3( 1.278

تغییر

شاخص کل

87.832

شاخص
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زلزله های مخرب بودجه ای به روایت رئیس دیوان محاسبات

هدررفت نیمی از بودجه عمرانی و آینده فروشی از طریق اوراق مشارکت
محمداکبری  -رئیس دیوان محاسبات ضمن
تشریحآسیبهایبودجهکشور،دوتصویرتکان
دهنده از بودجه را در قالب طرح های عمرانی و
فروشاوراقمشارکتمطرحکرد.ویدرهمین
زمینه به  755طرح عمرانی بــدون مشخص
بــودن تاریخ اتمام پــروژه و بازپرداخت اصل و
سود اوراق مشارکت قبلی از طریق عرضه اوراق
مشارکتجدیداشارهکرد.بهگزارشخراسان،
عادل آذر در نشست روز گذشته در مجلس با
ارائه گزارشی در زمینه وضعیت بودجه ریزی
به مقایسه تخصیص بودجه عمرانی و جاری
پرداخت و گفت :آمارها نشان میدهد که عدد
ریالی بودجه عمرانی افزایش یافته اما اتفاق
عجیبیدراینزمینهرخدادهاست،چراکهطبق
آمارها  ،تخصیص بودجه عمرانی در سال ،۹۰
 ۲۵درصد و در سال  ۱۳ ،۹۵درصد بود .این
درحالی است که تخصیص بودجه هزینهای در
سال  ،۹۰به  ۷۴درصد و در سال  ،۹۵به ۸۷
درصدرسیدهبودوایننشانمیدهدکهدرواقع
عمرانیراتعطیلکردهایم.
▪اوراق مشارکت جدید بــرای بازپرداخت
اوراققبلی

ویهمچنینبیانکرد:اتفاقعجیبدیگریکه
در حال رخ دادن است ،این است که اعتبارات
فروش داراییهای سرمایهای ،از محل اوراق
مشارکت و اسناد خزانه تامین میشود که آن
را باید به آینده فروشی تعبیر کرد.رئیس دیوان
محاسبات با اشــاره به این که هم اکنون برای

می شــود؛ برگرفته از همین درآمدهاست،
بنابراینهرقدرسهماینبخشدربودجهبیشتر
باشد،نظارتنیزسختترمیشود.
▪آمارهای تکان دهنده دربــاره طرح های
عمرانی

بازپرداخت اصل و سود اوراق مشارکت به جای
پولازاوراقاستفادهمیکنیم،گفت:متأسفانه
این موضوع توسط دولت درخواست میشود و
نمایندگانمجلسنیزدربودجهآنرابهتصویب
میرسانند.
▪ 30درصدبودجهدراعتباراتمتفرقه

رئیس دیوان محاسبات کل کشور ضمن انتقاد
از بیانضباطی در بودجهریزی ،نبود شفافیت
و انحرافهای هدفگذاری شده ادامه داد :به
عنوان مثال در سال  ۹۶بیش از  ۳۰درصد از
بودجه عمومی اعتبارات متفرقه بوده است که
اینمهمازمصادیقبیانضباطیدربودجهریزی
محسوب م ـیشــود .اگــر نــظــام بــودجـهریــزی
هدفمندباشدچنینبیانضباطیهاییبرطرف
خواهد شــد.آذر با اشــاره به این که درآمدهای
اختصاصی یکی از مفسدههای بودجه است،
افزود:پرداختهاینامتعارفکهبهآنهاانتقاد

...





مالیات

وی با اشاره به این که متأسفانه در قانون بودجه
کشورطرحهاییوجودداردکهبیشاز ۴۱سال
عمر دارند ،ادامه داد :به عنوان مثال  ۲۷طرح
بیش از  ۴۱سال ۴۴ ،طرح  ۳۱تا  ۴۰سال و
 ۲۸۴طرح  ۲۱تا  ۳۰سال عمر دارنــد که در
بودجه ذکر میشوند.رئیس دیوان محاسبات
کل کشور با انتقاد از این که  ۷۵۵پروژه وجود
دارد که سال اتمام آن ذکر نشده است ،افزود:
میانگینمدتاجرایپروژههایعمرانیمعادل
 14.2سال است (حدود  3.3برابر مدت زمان
پیشبینی شــده) به عبارتی اگر این پروژهها
به موقع اجــرا میشد ،شاهد چنین اتفاقاتی
نــبــودیــم.آذر تصریح ک ــرد:از هر  100تومان
اعتباربرایطرحها ۵۲تومانبهخروجیتبدیل
میشود بنابراین  ۴۸تومان آن هدر می رود که
نشاندهندهنبودکاراییاست.

فراخبر

نقدینگی  1400هزارمیلیاردی کجاست؟

رشد  550درصدی استقراض در  6سال
غیاثی -چنانکه نمودار نشان میدهد ،واگذاری دارایی های مالی یا همان استقراض
دولت طی سال های اخیر ،رشد فزاینده ای داشته است .دولت در شش ماهه اول سال
 ،91کمتر از چهار هزار میلیارد تومان تامین مالی از طریق استقراض داشت که این رقم
در نیمه اول امسال به بیش از  25هزار میلیارد تومان رسیده ،یعنی  550درصد رشد
کرده است .در طرف دیگر ،به مرور سررسید انواع اوراق بدهی ،اوراق مشارکت و وام های
دریافت شده فرارسیده و باعث شده است در نیمه اول امسال ،تملک دارایی های مالی (یا
همان بازپرداخت اصل و سود بدهی ها)  259درصد نسبت به سال قبل رشد کند و به بیش
از هفت هزار میلیارد تومان برسد .این رقم نسبت به سال  12 ، 90برابر شده یعنی 1100
درصد رشد کرده است.

...

بازار خبر

▪یک درصد از بودجه شامل اعتبارات خارج
ازشمول

ویبااشارهبهاینکهنظارتصحیحیبربسیاری
ازدستگاههایاجراییمثلمناطقآزادتجاری،
شرکتهای نسل دوم و  ...وجود ندارد ،اظهار
کرد:موضوعاعتباراتخارجازشمولنیزازدیگر

...



دالر

آملی الریجانی :بسیاری از مسئوالن
موسسات مالی غیرمجاز زندانی هستند

ارقاماطالعاتمالیاتیدرآستانه
رسیدگیبهعملکردمودیانتعدیلشد

عبور دالر
از  4100تومان

رئیس قوه قضاییه بر حل مشکل سپرده گذاران موسسات
مالی و اعتباری تاکید کرد .وی با انتقاد از سرمایه گذاری
مستقیم بانک ها در بسیاری از امور اقتصادی گفت :سرمایه
گــذاری مستقیم بانک ها در بسیاری از امور اقتصادی،
خالف مصلحت و شاید هم خالف قانون است.به گزارش
فــارس ،آیــت ا ...آملی الریجانی با بیان ایــن که یکی از
محورهای مهم جلسه اخیر سران سه قوه ،تصمیم گیری
برای حل مشکل سپرده گذاران موسسات مالی بوده است،
اظهار کرد :در بدو شکل گیری این مشکل ،دستگاه قضایی
به موضوع ورود و برخورد قانونی هم کرده است.آیت ا...
آملی الریجانی افزود :بسیاری از افراد درگیر در پرونده
های مربوط به موسسات مالی غیرمجاز ،در زندان به سر می
برند اما نباید فراموش کرد که صرف زندانی شدن مسئوالن
و مدیران این موسسات ،مشکلی را از مردم حل نمی کند.
رئیس دستگاه قضا تاکید کرد :قوه قضاییه برای کمک به
مردم و حمایت از آنان به میدان آمده و تالش کرده است تا
اموال مال باختگان موسسه اعتباری فرشتگان باز گردانده
شود و حیف و میل نشود .بر همین اساس طی همکاری
بسیار خوبی که با مجلس و دولت صورت گرفته ،تالش شده
است تا سقف  200میلیون تومان به همه سپرده گذاران تا
این مبلغ یا بیشتر پرداخت شود که با این تدبیر ،مشکل 98
درصد سپرده گذاران حل می شود .البته رقم سپرده های
دو درصد باقی مانده نیز قابل توجه است که باید برای آن
چارهاندیشیکردواهمیتقضیهاقتضامیکندکهدستگاه
هایمربوطبهفکرحلاینمشکلباشند.رئیسقوهقضاییه
با تاکید بر ضــرورت نظارت بر بانک ها و موسسات مجاز
نیز خاطر نشان کرد :سرمایه گذاری مستقیم بانک ها در
بسیاریازاموراقتصادی،خالفمصلحتوشایدهمخالف
قانون است .بانک ها نباید به طور مستقیم وارد کسب و کار
شوند بلکه باید واسطه ای برای رونق تولید و کسب و کار در
کشور باشند.

ف ــارس -حــد آستانه یــا ارقـــام مالیاتی مبنای
رسیدگی به عملکرد مودیان مالیاتی که پیشتر
تعیین شــده بـــود ،اکــنــون در آســتــانــه بررسی
اظهارنامههای سال  ۹۵اصالح شد .خبرگزاری
فارس ،این تغییرات را پس از اتفاقات اخیر و سرو
صدای ساختگی برخی اصناف به نفع عده ای
خاص بیان کرده است .بر این اساس ،حد آستانه
مالیات برای کلیه معامالت بانک مرکزی و دیگر
بانک ها و موسسات مالی ،از بیش از  25هزار
به  100هزار دالر ،جمع گردش خرید یا فروش
ساالنه سهام از یک میلیارد به بیش از  50میلیارد
ریــال ،جمع گــردش بدهکار یا بستانکار کلیه
حساب های دیداری و سپرده اشخاص حقیقی
از پنج ،به بیش از  50میلیارد ریال افزایش یافت.

نرخ دالر که روز یک شنبه تا  4099تومان رشد
کــرده و نتوانسته بود از مرز  4100تومان عبور
کند ،دیروز با رشد حدود یک درصد مواجه شد تا با
قدرتاینمرزراردکند.درحالیکهبهطورمعمول
نوسانات روزانــه دالر کمتر از  10تومان است،
دیروز دالر حدود  40تومان در بازار آزاد رشد کرد.
متوسط نرخ دالر هم که توسط سامانه سنای بانک
مرکزی اعالم می شود ،دیروز  14تومان رشد کرد
و به 4هزار و 91تومان رسید .دیروز دالر مبادله ای
هم حدود شش تومان و یورو حدود 50تومان گران
شد.همزماندربازارطالهمسکهطرحجدید15،
هزار تومان گران شد و به یک میلیون و  388هزار
تومان رسید .سکه های طرح قدیم ،نیم و ربع سکه
همحدودششهزارتومانگرانشد.

حقوق ورودی موز افزایش یافت
بینظمیهاینظامبودجهریزیاستکهامکان
نظارترابهصفرمیرساند.هماکنونیکدرصد

...

سرمایهگذاری



از بودجه عمومی کل کشور شامل اعتبارات
خارجازشمولاستکهرقمقابلتوجهیاست.

...
بازار

فاینانس های جدید روسی و آسیایی
در راه است

گوجه فرنگی ،سیب زمینی و پیاز
دوباره گران شدند

عضو شورای هماهنگی بانک های دولتی با بیان
اینکهفاینانسهای جدید از روسیه ،اروپا و آسیا در
راه است ،افزود :نقل و انتقاالت پول به ارزهای غیر
از دالر ،به صورت روان در حال انجام است.علی
صالحآبادیبهخبرگزاریمهرگفت:فاینانسهایی
که برای اقتصاد ایران طی ماه های گذشته به امضا
رسیده است ،از محل پول نفت نبود .به این معنا که
بعد از برجام ،پول نفت آزاد شده است و وجوه نفت
جدیدی که از سوی ایران در بازارهای جهانی به
فروش میرسد ،به صورت کامل دریافت و مصرف
میشود .بنابراین فاینانسها به پشتوانه آن پولها
نیست و ارتباطی هم به آن نــدارد .صالحآبادی
تصریح کرد :االن روابط کارگزاری نسبتا خوبی با
بانک های بزرگ برقرار است.

بررسیها از بــازار میوه و تــرهبــار نشان میدهد
که وضعیت قیمتها نسبت به ماه گذشته تغییر
محسوسی نداشته اســت .هر چند برخی اقالم
مانند سیب زمینی و پیاز همچنان در شیب گرانی
قرار دارند و به طور متوسط کیلویی  ۲۵۰۰تومان
در مغازهها عرضه میشوند .به گزارش ایسنا ،هم
اکنون نارنگی کیلویی  ۴۵۰۰تومان ،پرتقال
کیلویی  ۵۵۰۰تومان ،انار کیلویی  ۷۰۰۰تومان
و نارگیل کیلویی  ۴۰۰۰تومان عرضه میشود.
در میان اقالم مختلف ترهبار ،قیمت سیب زمینی و
پیاز دوباره افزایش یافته و هر کدام به طور متوسط
کیلویی۲۵۰۰توماناست.همچنینگوجهفرنگی
کیلویی ۴۰۰۰تومان،کاهوکیلویی ۲۰۰۰تومان
وهندوانهکیلویی ۱۰۰۰تومانفروختهمیشود.

فارس -راشاتودی به نقل از مدیرعامل
شرکت روستک روسیه خبر داد  :امارات و
روسیه قصد دارند به صورت مشترک یک
هواپیمای مسافربری تولید کنند .در این
حــال همچنین رویــتــرز بــه نقل از مدیرعامل شرکت
هواپیمایی امارات نوشت :این شرکت به شرطی از ایرباس
هواپیما میخرد که این تولیدکننده فرانسوی خط تولید
ایرباس  A380را حداقل تا  ۱۰سال آینده فعال نگه دارد.

افزایش درآمد نفتی کاهش بودجه عمرانی
بر اســاس آخرین گــزارش بانک مرکزی از
وضعیت بودجه دولــت در شش ماهه اول
امسال ،درآمد نفتی قوه مجریه با  82درصد
رشد نسبت به مدت مشابه سال قبل ،به 44
هزار میلیارد تومان رسیده است .استقراض
دولت از بانک مرکزی در قالب تنخواه گردان
 157درصــد رشد کــرده اســت .درآمدهای
مالیاتی هم مشابه سال قبل بوده اما هزینه
هــای جــاری دولــت  13درصــد رشــد کرده

تسنیم -با مصوبه هیئت دولــت و به
پیشنهاد وزارت صنعت و وزارت جهاد
کــشــاورزی ،حقوق ورودی مــوز به 20
درصــد تغییر کــرد .در این تصویب نامه
همچنین آمده است :به ازای صادرات یک و نیم کیلو گرم
سیب درختی و صادرات یک کیلو کشمش و صادرات دو
کیلو پرتقال ،حقوق ورودی موز پنج درصد تعیین شده
است.

امارات و روسیه هواپیمای مسافربری
میسازند

گزارش بانک مرکزی از عملکرد  ۶ماهه بودجه

است .در این شرایط پرداخت های عمرانی
با کاهش  36درصــدی همراه بــوده است.
گفتنی است پرداخت های عمرانی در شش
ماهه اول ســال گذشته بیش از  12هزار
میلیارد تومان بوده که در مدت مشابه امسال،
به کمتر از هشت هزار میلیارد تومان رسیده
اســت .ایــن در حالی اســت که طبق قانون
بودجه باید  36هزار میلیارد تومان به مباحث
عمرانی اختصاص می یافت.

طبق گزارش های بانک مرکزی ،نقدینگی کشور در
انتهای شهریور امسال ،به  1400هزار میلیارد تومان
نزدیک شده است که حدود نیمی از آن معادل 654
هزار میلیارد تومان در سپرده های بلندمدت نگهداری
می شود .مردم و شرکت ها ،حدود  35درصد از کل
نقدینگی خود را (معادل  481هزار میلیارد تومان) در
سپرده های سرمایه گذاری کوتاه مدت قرار داده اند.
حدود پنج درصد از نقدینگی هم در سپرده های قرض
الحسنه پس انداز (شامل سپرده صندوق های مسکن
و )...قرار داده شده است و فقط 2.5درصد از نقدینگی
جامعه به صورت وجه نقد رد و بدل می شود .چنان که
نمودار باال نشان می دهد ،سهم این بخش ها از کل
نقدینگی،طیسالهایگذشتهتقریباثابتبودهاست.

▪فشاربهبودجهدولتازمحلافزایشیارانهها

به نظر می رسد آن چه باعث فشار به بودجه
دولــت ،با وجــود تحقق درآمدهای مالیاتی و
همچنینافزایش82درصدیدرآمدهاینفتی
شده ،بیش از هرچیز به دلیل افزایش یارانه ها
و همچنین فرارسیدن سررسید اوراق بدهی
منتشرشده توسط دولت بوده است .دولت از
ابتدای امسال ،یارانه حدود  10میلیون نفر از
اقشارضعیفراسهبرابرافزایشداد.

▪رشد  35درصدی سپرده های بلندمدت
در بانک ها

بانک مرکزی در بخش آمارهای پولی و بانکی
هم خبر از رشد  24درصــدی نقدینگی در
پایان شهریور امسال نسبت به شهریور سال
گذشته و رسیدن نقدینگی به میزان 1390
هــزار میلیارد تومان داده اســت .در همین
فاصله زمانی ،سپرده گذاری های مدت دار
مردم در بانک ها  25 ،درصد ،سپرده های

بلندمدت 34درصدوسپردههایکوتاهمدت
هم  15.5درصد رشد کرده است .رشد 34
درصدی سپرده های بلندمدت در حالی رخ
داده است که در پایان مرداد فقط پنج درصد
رشد نشان داده اما سپرده های کوتاه مدت
 51درصد رشد کرده بود .این تحوالت عمدتا
بهدلیلاجرایکاهشنرخسوداز 11شهریور
رخ داده ،موضوعی که عالقه به سپرده گذاری
بلندمدت را افزایش داده است.

گوشت قرمز ارزان میشود؟
مهر -رئیس اتحادیه گوشت گوسفندی
با بیان این که رکود شدیدی بازار گوشت
را فراگرفته است ،افــزود :احتمال می
دهیم طی روزهای آینده قیمت گوشت
گوسفندی روند کاهشی یابد .وی قیمت هر کیلوگرم شقه
بدون دنبه را برای مصرف کنندگان بین  ۴۲تا  ۴۳هزار
تومان اعالم و اضافه کرد :قیمت گوشت وارداتی نیز ۳۳
هزار تومان است و طی روزهای آینده احتمال کاهش نرخ
وجود دارد.

ادامه سنگاندازی سیمانی عراقیها برای
ایران
ایسنا -آل اسحاق ،رئیس اتاق مشترک
بازرگانی ایــران و عــراق دربــاره آخرین
وضعیت صادرات سیمان ایران به عراق
تصریح کرد که عراقیها تحت این عنوان
که میخواهند در سیمان خودکفا شوند ،حتی پروژههای
عمرانی خــود را به ایرانیهایی که در مزاید هها برنده
میشوند  ،نمیدهند.

هشدار بانک مرکزی به سوداگران بیت کوین
معاون فناوری های نوین بانک مرکزی:احتمال مال باختگی درمعامالت ارزهای رمزینه ای وجود دارد
حسین بردبار -معاون فناوری های نوین بانک مرکزی،
با اشاره به برنامه سیاست گذار پولی کشور برای تدوین
سیاست نامه فناوران مالی که ازمدتی قبل شروع شده
است و تا چهار سال آینده ادامه دارد،به معامله گران بازار
بیت کوین{نوعی پول خرد دیجیتال} هشدار داد که هنوز
بانک مرکزی برای به رسمیت شناختن ارزهای رمزینه ای
به جمع بندی نرسیده است .این بازار دچار نوسانات شدید
است و احتمال مال باختگی درآن وجود دارد.
به گزارش خراسان ناصر حکیمی ،دیروز درنشستی خبری
با اعالم این که ضوابط و چارچوب های استفاده از بیت
کوین پس از اتمام مطالعات بانک مرکزی تدوین و اعالم
خواهد شد ،تصریح کرد :برنامه بانک مرکزی برای بیت
کوین هنوز نهایی نشده است اما باید توجه داشته باشیم
که بیت کوین نوسانات شدیدی دارد و در یک سال اخیر
ارزش آن  10برابر شده است بنابراین ممکن است زمانی
نیز ارزش آن یک دهم شود .به همین دلیل اطمینانی
وجود ندارد که آیا می توان به این ارز اعتماد کرد زیرا هم
اکنون به نظر می رسد برخی سوداگران به بیت کوین
هجوم برده اند.
وی گفت :اگر بانک مرکزی زودتر به جمعبندی برسد ،تا
پایان امسال نظر خود را درباره بیتکوین اعالم خواهد
کرد.
حکیمی درپاسخ به خراسان درباره این که آیا بانک مرکزی
برنامه ای برای جلوگیری معامالت سوداگرانه ارزهای
رمزینه ای دارد ،گفت:ذات ارزهای رمزینه درآزاد بودنش
است و دسترسی به این گونه ارزها ،ازطریق سامانه های
غیررسمی فراوانی ممکن است و ما نمی توانیم جلوی
دسترسی کاربران را بگیریم ولی مهم هشدار دادن به

مردم وکنترل طرف تقاضا به جای طرف عرضه است.
وی با بیان این که برخی از بازاریابی های هرمی و شبکه ای

غیرقانونی نیز به این بازار ورود کرده اند ،افزود :احتمال
مال باختگی دراین بازار وجود دارد چون نوسانات خیلی
زیاد است.تازمان اعالم سیاست رسمی ،مردم با احتیاط
خیلی زیاد با این مقوله روبه رو شوند وتوصیه نمی کنیم
پولشان را دراین بازار سرمایه گذاری کنند .وی گفت:
دیدگاههای مختلفی در بانکهای مرکزی جهان در باره
این ارزها وجود دارد و دامنه وسیعی از دیدگاه ها شامل
ممنوعیت کامل تا امکان استفاده از آن را در برمیگیرد.
وی ضمن هشدار به مردم برای سرمایهگذاری در بازار بیت
کوین گفت :با توجه به نوسان شدید ارز دیجیتال ،هنوز
این ارز به طور رسمی از سوی بانک مرکزی تایید نشده و
ریسک خرید این نوع ارزها زیاد است.

فراخبر

بیت کوین چیست؟
حقگو -بیت کوین نوعی واحد پول دیجیتال و کام ً
ال مجازی است که در شبکه اینترنت جابه جا می شود .بیت کوین
توسطهیچبانکمرکزیپشتیبانینمیشودبنابراینمیتوانگفت،مابهازایآن،هیچپشتوانهاینظیرآنچهبهعنوان
پشتوانه پول می شناسیم ،وجود ندارد .ارزش بیت کوین ،حاصل کمیابی خود و جذابیت تالش برای حل یک مسئله
رایانه ای است که صرف ًا توسط رایانه ها و در قالب شبکه اینترنت انجام می شود .این مسئله یک جواب ندارد و با یافتن یک
جواب ،حل مسئله بعدی در این قالب انجام می شود .همچنین با حل هر مسئله ،یک کد رایانه ای ناظر به بخش یا تمام
یک واحد بیت کوین به کسی که آن را حل کرده است ،تعلق می گیرد .البته ظاهر ًا این برنامه رایانه ای به گونه ای نوشته
شده است که تعداد جواب های نهایی آن محدود است .همچنین سرعت دست یابی به پاسخ ها یا در حقیقت همان بیت
کوین ها به مرور کمتر می شود .در نهایت ،این کدهای کمیاب رایانه ای در قالب شبکه ای از نظام پرداخت ها که حتی
شامل خودپردازهای مخصوص نیز می شوند ،قابل معامله و نیز ارزش گذاری به ارزهای رایج هستند.
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