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نوسانات لجام گسیخته و الگوی 
شکل گیری انتظارات

مریم ابراهیمی

چند ماهی است که التهابات بازار ارز و افزایش 
ســطح عمومی قیمت های کاالهــای ضروری و 
غیرضروری دغدغــه روزانه مردم شــده و اذهان 
عمومی را مشــوش کرده اســت. نوسانات شدید 
شاخص های کالن اقتصادی سبب شده است که 
آحاد مردم در جایگاه و صنف های متفاوت احساس 
نگرانی کرده و در صدد پیگیری روند نرخ ارز، میزان 
تغییرات سطح عمومی قیمت ها و اتخاذ تدابیری 
برای مدیریت بهینه هزینه های ادوار مختلف زندگی 
خود باشند. مشکالت و چالش های فعلی اقتصاد 
کشور و چالش های جدیدی که با اعمال تحریم های 
جدید قرار است در ماه های آتی با آن درگیر شود، 
نیازمند تدابیر و تصمیمات سازمان یافته و کارا است.

اینکه در ماه هــای پیش رو اقتصــاد ایران چه 
شرایطی خواهد داشت و متغیرهای اقتصادی به 
کدام سمت و ســو حرکت خواهند کرد، سواالت 
بسیاری مهمی هســتند که برای تمامی فعاالن 
اقتصادی به منظور توانایــی در تنظیم و مدیریت 
استراتژی های خود براساس چشم انداز کوتاه مدت 

اقتصاد ایران، حائز اهمیت است.
نوســانات و جهش نرخ ارز از جمله مســائل 
قابل توجهی است که از اواسط دهه ۱۳۸۰ به بعد 
به دالیل مختلف و هر چند سال یکبار، در اقتصاد 
ایران اتفاق می افتد که از ســال گذشته بخصوص 
در چند ماه اخیر نیز شاهد اوج نوسانات آن بوده ایم. 
از آنجا که نرخ ارز به عنوان یکی از متغیرهای مهم و 
کلیدی اقتصاد نقش تعیین کننده ای در جهت دهی 
به تصمیــم و رفتار فعاالن اقتصــادی و چگونگی 
تخصیص منابع اقتصادی ایفــا می کند، برقراری 
ثبات در بازار ارز، پیش شرط اساسی برای حصول 
اطمینان بــه فعاالن اقتصادی و فراهم ســاختن 
شرایط افزایش ســرمایه گذاری و رشد اقتصادی 

به شمار می آید.
چنانچه نوســانات نرخ ارز تداوم یابد و به طور 
متوالی باال و پایین شود، سرمایه گذار و تولیدکننده 
به دلیل عدم ثبات و اطمینان از شرایط اقتصادی 
کشور قادر به برنامه ریزی در بلندمدت نبوده و چه 
بسا در چنین فضایی سرمایه گذار یا تولیدکننده 
منصرف شده و به سمت بازارهای غیر مولد گرایش 

پیدا می کند.  
در مورد افزایــش قیمت ها و نرخ تــورم نیز بر 
اساس گزارشات اخیر، از ابتدای سال جاری روندی 
صعودی را در این شاخص شاهد هستیم. در ۶ ماهه 
نخست سال ۱۳۹۷ شاخص قیمت مصرف کننده 
از ۱۱۵٫۶ به ۱۴۱٫۹ رسیده که نشانگر رشد ۲۲٫۷ 
درصدی است. به عبارت دیگر هر ماه تورم بیش از 
۳٫۷ درصد رشد را ثبت کرده است. نرخ تورم ماهانه 
با ثبت رقم ۵٫۵ درصد در مردادماه به بیشــترین 
مقدار طی ۲۰ سال گذشته رسیده است. همچنین 
براساس بررسی های صورت گرفته، نرخ تورم نقطه 
به نقطه ســاالنه در همین ماه به سطح ۲۴ درصد 
رســیده و این بدان معناســت که سطح عمومی 
قیمت های ملزومات زندگی روزمره مردم در حال 
افزایش است. در صورتی که روند چند ماهه اخیر، 
در ادامه سال نیز ادامه داشته باشد، نرخ تورم نقطه به 
نقطه در انتهای سال به مرز ۶۰ درصد خواهد رسید و 

نرخ تورم ۱۲ ماهه نیز از ۳۰ درصد خواهد گذشت.
چنیــن آمــار و ارقامی بــرای افــراد جامعه 
نگران کننده بوده و انتظارات تورمی شکل گرفته 
موجب تغییرات رفتار مصرفی جامعه شده و چه بسا 
بزودی تبعات منفی آن در چرخه اقتصادی کشور 

نمایان خواهد شد.
واقعیــت ایــن اســت کــه اقتصاددانــان و 
سیاست گذاران عالوه بر متغیرهای کالن اقتصادی 
با واژه ای بنام انتظارات هم مواجه هستند که شاید 
مانند سایر متغیرها و شاخص های کالن اقتصادی 
ملموس نباشــد اما اهمیت و تاثیرگذاری آن غیر 
قابل انکار است. به عبارت دیگر ضروری است کلید 
واژه مهم »انتظارات« و بــه طور خاص »انتظارات 
تورمی« با وجود ماهیت نامشــهود آن، در چرخه 
اقتصادی کشــور مورد توجه سیاست گذاران قرار 
بگیرد. انتظارات تورمی یک عامل درون زا است که 
براساس واقعیت ها شکل می گیرد. این واقعیت ها 
شامل شــرایط اقتصادی - سیاسی حاکم و عمل 
سیاست گذاران است و نه حرف یا تعهد آنان. در واقع 
حرف ها و تعهدات مادامی که با واقعیت ها پشتیبانی 
نشوند، به جز اثرات لحظه ای و بسیار کوتاه نمی توانند 
بر روند شکل گیری انتظارات تورمی عمومی موثر 
واقع شــوند و در نهایت این واقعیت ها هستند که 
انتظارات را می ســازند. چنانچه انتظارات تورمی 
روند کاهنده داشته باشد نقدینگی به جای ورود به 
بازار کاالهای بادوام مثل طال و مسکن و ارز جذب 
بازارهای مالی شده و تقاضا برای این کاالها کاهش 
می یابد و بنابراین منابع مالی برای سرمایه گذاری 

افزایش می یابد.

یادداشت
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مهدی الیاسی، روزنامه نگار

در یکسال گذشته کمتر روزی بود 
که اخبار مربوط به افزایش قیمت بیت 
کوین در اخبار به گوش نرسد. افزایش 
قیمتی که گاه بســیار تعجب برانگیز 
بود. بــه احتمال زیاد برای بســیاری از 
خوانندگان این گزارش هم پیش آمده 
که  پیشنهادی برای خرید بیت کوین 
دریافت کرده باشــند. شــنیدن اخبار 
مربوط به سودهای نجومی نیز بسیاری 
را برای خرید  بیت کوین وسوسه کرده 
اســت. اما عده ای زیادی که خبرهای 
مربوط به افزایــش قیمت بیت  کوین را 
شنیده اند یا در مقابل پیشنهاد خرید آن 
قرار گرفته اند، یکی از اولین پرسش هایی 
که به ذهن شــان می رســد این است 
که اصال بیت کوین چیســت؟ برخی 
حتی آن را چیزی شــبیه گلد کوئست 
تصور می کنند و با ایــن ذهنیت، بیت 

کوین را نیز نوعی کالهبــرداری  تازه یا 
در خوشــبینانه ترین حالت، پدیده ای 
مشــکوک ارزیابی می کنند. در نتیجه 
این گونه به نظر می رسد که هنوز ذهن 
بسیاری از ایرانیان با این پرسش درگیر 
است که اصال بیت کوین چیست؟  بیت 
کوین به عنوان معروف ترین و رایج ترین 
ارز رمزنگاری شــده جهان، بیشترین 
ســهم از بازار ارزهای رمزنگار را به خود 
اختصاص داده اســت.  در این گزارش 
به دنبال توضیح این مسئله هستیم که 
بیت کوین چیست و چگونه کار می کند؟

بیت کوین معروف ترین و رایج ترین 
ارز رمزنــگار جهــان برپایــه بــالک 
چین محسوب می شــود. فردی به نام 
ساتوشی ناکاموتو در سال ۲۰۰۹ بیت 
کوین را به عنوان نرم افــزاری متن باز 
رو قابل توسعه و استفاده برای دیگران 
ایجاد کرد اما در آن زمــان بیت کوین 
ارزش چند هزار دالری نداشت و با توسعه 
شبکه و افزایش استقبال آن ارزش بیت 
کوین همچنان در حال رشــد است؛ بر 

اساس آمارهای رســمی سهم بیش از 
۵۰ درصدی از بازار رمز ارزها که بیش از 
۴۰ هزار رمز ارز در حال فعالیت هستند 
را به خود اختصاص داده و بستری را برای 
تسهیل معامالت و تراکنش ها ایجاد کرده 
و توانسته تا بسیاری را به سمت خود برای 
بهبود وضعیت نقل و انتقاالت مالی و از 
سویی دیگر سرمایه گذاری به خود جذب 
کند؛ بیت کوین  نخستین پول دیجیتالی 
غیر متمرکز دنیا محسوب می شود و دلیل 
آنهم عدم فعالیت و رگوالتوری نهادی 
خاص از جمله بانک مرکزی بر شــبکه 
بیت کوین و نظارت بر تراکنش های این 

رمز ارز است.
یکی از مهم ترین مسائل در رابطه با 
شبکه بیت کوین این است که هیچ فردی 
مالک شبکه بیت کوین نیست و صرفا 
کاربران این شبکه را راهبری می کنند؛ 
در شبکه بیت کوین چند موضوع مهم 
از جمله خرید بیت کوین، تراکنش های 
بیت کوین، پرداخت با بیت کوین، کیف 
پول بیت کوین و استخراج بیت کوین 

اســت که زنجیره بیت کوین را تعریف 
می کند و در ادامه نگاهــی کوتاه به هر 

بخش بیت کوین داریم.
کیف پول بیت کوین  

بیت کویــن به عنوان یــک رمز ارز 
از رمــز نگاری کلید عمومی اســتفاده 
می کند و هر کیف پول بیت کوین شامل 
تعدادی کلید عمومی و خصوصی است؛ 
کلیدهای عمومی نشانی های بیت کوین 
را می ســازند که به عنوان نشانی برای 

دریافت بیت کوین به پرداخت کننده 
اعالم می شود، بیشتر آدرس های بیت 
کوین بی معنی به نظر می رسد اما امکان 
ایجاد آدرس های شخصی تر به وسیله نرم 
افزاری که به سرعت نشانی های بسیاری 
تولید می کند با الگویــی که با یکدیگر 
همخوانی ندارد تولید و ذخیره می شود؛ 
کیف پول بیت کوین بستری است برای 
ارسال و دریافت بیت کوین و نگهداری و 
ذخیره بیت کوین ها که انواع مختلفی از 
جمله کیف پول نرم افزاری بر بستر، کیف 
پول کاغذی و کیف پول سخت افزاری 
دارد که در این میان افرادی که قصد دارند 
تا بیت کوین ها را ایمن تر و با ریسک پایین 
سرقت و در فضایی امن نگهد اری کنند 
 از کیف پول های سخت افزاری استفاده 

می کنند.
استخراج بیت کوین

عمده ترین راه به دست آوردن بیت 
کوین و کسب درآمد از این ارز رمزنگار 
استخراج یا ماینینگ بیت کوین است؛ 
که کاربران با قراردان منابع پردازشــی 
خود به منظور پیدا کــردن بالک ها و 
پردازش تراکنش ها بخشی را به عنوان 
پاداش دریافت می کنند؛  در واقع  بیت 
کوین را می توان به صــورت رایگان و با 
استفاده از دانش علم کامپیوتر و در اختیار 
داشتن ســخت افزارهای قدرتمند  یا  
خانگی با ماینینگ صنعتی و خانگی به 
دســت آورد و میزان بیت کوین کسب 
شــده را در یک کیف پــول بیت کوین 
برای معامله یا سرمایه گذاری نگه داری 
کرد؛ ماینرهای بیت کوین  در سراسر 
جهان برای استخراج این ارز رمزنگاری 
شــده از نرم افزارهای مخصوص و قرار 
دادن منابع پردازشــی کارت گرافیکی 
و پردازنده اســتفاده می کنند و برخی 
از ماینرهای خانگی نیز برای به دســت 
آوردن بیت کوین با توجه به سیستم های 
ضعیف تــر نســبت به سیســتم های 
اســیک )ASIC(  و قدرتمنــد از 
روش ماینینــگ ابــری و از طریــق 
 اینترنت و قرار دادن منابع پردازشــی

 استفاده می کند.

خرید و معامله بیت کوین
محبوبیت باالی بیــت کوین و رواج 
این ارز رمزنگار در بسیاری از کشورها و 
در عین حال مقوبلیت آن توسط بسیاری 
از شــرکت های مطرح جهان از جمله 
خودروسازی ها و غیره به منظور خرید 
محصوالت با بیت کوین باعث شــده تا 
بازار بزرگ معامله بیت کوین توســعه 
بســیار زیادی پیدا کند و کسب و کار 
صرافی های ارزهای رمزنگار به خصوص 
بیت کوین  به صورت دســتگاه های 
ATM یــا صرافی هــای آنالیــن و 
فیزیکی  در تمامی نقاط جهان از جمله 
ایران به دلیل حجم بــاالی معامالت و 
ایجاد کارمزد رشــد کند؛ کاربران بیت 
کوین هایی که از طریق ماینینگ یا خرید 
در گذشته در کیف پول خود نگه داری 
می کنند را با یک آدرس و به ســرعت 

می توانند انتقال یا به فروش برسانند.
پرداخت با بیت کوین

کاربران شبکه بیت کوین می توانند 
با استخراج یا خرید بیت کوین و ذخیره 
آن در داخل کیف پول الکترونیکی بیت 
کوین خود  در قبــال پرداخت مقدار 
مشخصی بیت کوین، کاال، خدمات یا 
حتی پول نقد دریافت کنند. موضوعی 
که باعث شــده بیت کوین ابزاری مهم 
و تسهیل گر برای پرداخت های خرد و 
کالن به صورت الکترونیکی و ایمن  با 

سرعت باال باشد.

پولی که می خواهد جایگزین ارزهای سنتی شود

آشنایی با بیت کوین

خبر

دولت برنامــه اصلی خــود در حــوزه ارزی در ســال 
آینده را حفــظ ذخایــر ارزی از طریــق مدیریت مصارف 
ارزی به کمک اولویت بندی مصــارف و همچنین برخورد 
 جــدی بــا قاچــاق کاال، ارز و واردات غیررســمی تعیین 

کرده است.
به گزارش ایسنا، بخشنامه بودجه سال آینده توسط رئیس 
جمهور ابالغ شده و در آن اهداف، رویکردها و خط  مشی های 
دولت مشخص شده است. یکی از مسائل مهمی که به خصوص 
در دو سال اخیر در حوزه اقتصادی مورد توجه بوده، مسائل 
ارزی و کنترل بازار ارز بوده اســت. دولت برای سال آینده در 
بخشنامه بودجه خود نیز این موضوع را مورد تاکید قرار داده و 
حفظ ذخایر ارزی را محور اصلی حوزه ارزی اعالم کرده است.

امااینکه قرار است حفظ ذخایر ارزی با چه برنامه ای انجام 
شود، در بودجه ۱۳۹۸ کلیت آن در چند بخش تعیین شده 
اســت؛ به طوری که افزایش منابع ارزی و پایدارسازی آن از 

طریق توســعه و تقویت صادرات غیرنفتی، تنوع بخشی به 
کاالهای صادراتی و حمایت از مزیت های صادراتی، حمایت از 
پردازش محصوالت خام و اولیه داخلی، توسعه روابط تجاری 
بین المللی به ویژه با کشورهای همسایه و بهره گیری بیشتر از 
موقعیت جغرافیایی برای برخورداری از درآمدهای ترانزیتی 
و تالش در جهت جذب منابع مالــی خارجی به ویژه جذب 
سرمایه گذاری مستقیم خارجی برای تولیدات صادرات گرا  

از مواردی هستند که بر آن ها تاکید شده است.
در حالی بحث ارز از مسائل اصلی بودجه محسوب می شود 
که تاکنون مشخص نشده قرار است که برای بودجه سال آینده 
نرخ دالر به عنوان مبنای تبدیل درآمدهای ارزی به ریال در 
چه رنج قیمتی تعیین شود، این در حالی است که سال جاری 
حدود ۳۵۰۰ تومان تعیین شده بود که این رقم البته در ابتدای 
سال با توجه به تغییر سیاست ارزی به ۴۲۰۰ تومان تغییر کرد 
و به نوعی دولت درآمدهای نفتی خود را با این نرخ به فروش 

رساند که ۷۰۰ تومان باالتر از نرخ تعیین شده در بودجه بود 
که خود از عوامل کمک به افزایش درآمدهای دولت در سال 

جاری بوده است.
حفظ ذخایر ارزی در شرایطی مورد تاکید است که برای 
سال جاری نیز این موضوع از سوی رهبری و رئیس جمهور 

مورد توجه قرار گرفت و همتی - رئیس کل بانک مرکزی - نیز 
حتی از ذخایر ارزی به عنــوان ناموس بانک مرکزی یاد کرد 
و بر این تاکید داشــته که قراری برای ارزپاشی برای بازار ارز 
نداشته و بانک مرکزی با توجه به اختیاراتی که دارد، بازار را 

کنترل خواهد کرد.

برنامه ارزی دولت برای سال ۹۸

مسأله مهم در رابطه با شبکه 
بیت کوین این است که هیچ 

فردی مالک آن نیست و 
صرفا کاربران این شبکه 
را راهبری می کنند؛ چند 

موضوع مهم از جمله خرید، 
تراکنش، پرداخت، کیف 

پول و استخراج بیت کوین 
نیز زنجیره بیت کوین را 

تعریف می کند

کاربران شبکه بیت کوین 
می توانند با استخراج یا 

خرید بیت کوین و ذخیره 
آن در داخل کیف پول 

الکترونیکی بیت کوین خود  
در قبال پرداخت مقدار 

مشخصی بیت کوین، کاال، 
خدمات یا حتی پول نقد 

دریافت کنند

رئیس اتحادیه کشوری تعاونی های سهام 
عدالت پیشنهاد کرد دبیرخانه اصل ۴۴ که 
در سازمان خصوصی سازی است به معاونت 

اقتصادی وزارت اقتصاد منتقل شود.
به گزارش ایســنا، داریوش پاک بین در 
نشست وزیران پیشــنهادی صمت، اقتصاد 
و کار در اتاق تعاون ایــران اظهار کرد: اولین 
مســاله ای که بــر آن تاکید داریم مســاله 
واگذاری هاســت. قرار بود بر اساس قانون 
۳۰ درصد درآمدهای ناشی از واگذاری ها به 
بخش تعاون اختصاص یابد ولی این امر در 

سال های اخیر محقق نشده است.

وی ادامه داد: دومین بحث در حوزه تنوع 
بخشیدن در واگذاری است که در قالب پیمان 
مدیریت، فروش و اجاره به شرط تملیک است 
ولی متاسفانه ما در واگذاریها تنها به شکل 
فروش عمل مــی کنیم که به زیان اســت. 
رئیس اتحادیه سراسری سهام عدالت افزود: 
دولت در بودجه به این رقم ها نیازی ندارد و 
مدیران بخش تعــاون و خصوصی بهترین و 
تخصصی ترین افراد برای این مساله هستند 
و می توان تغییــر در واگذاری ها ایجاد کرد 
تا به ثمن بخس فروخته نشــوند. پاک بین 
گفت: اگرچه ســازمان خصوصی ســازی 

عملکرد خوبی داشته ولی هیچگاه به کیفیت 
واگذاریها توجه نشــده و همواره بر اساس 
کمیت کار کردنــد در حالی که باید کیفیت 

واگذاریها مورد توجه قرار گیرد.
رئیس کمیسیون بازار، سرمایه، بانک و 
بیمه اتاق تعاون ایران در عین حال پیشنهاد 
کــرد دبیرخانه اصــل ۴۴ که در ســازمان 
خصوصی سازی است به معاونت اقتصادی 
منتقل شــود و گفت مرکز پاالیش نباید در 
خود سازمان باشــد و بهتر است به معاونت 
اقتصادی وزارت اقتصــاد و دارایی منتقل 

شود.

اصناف و تعاونی ها 
پشت در وزیران نمانند!

ســیدکاظم دلخوش، رئیس فراکسیون 
تعاون مجلس نیز در ادامه با اشاره به همراهی 
مجلس و فراکسیون در تصویب قوانین بخش 
تعاون و اصناف گفت: متاسفانه ما بخش تعاون 
و وزارتخانه اش را در گذشته درک نکردیم و 
با ادغام وزارت تعاون را از ریشه کندیم؛ بعد 
از آن هم وزارت تعاون نتوانست خواسته ها 
و مطالبات بخش تعــاون را محقق کند. وی 
افزود: االن سهم تعاون در اقتصاد بیش از چهار 
یا پنج درصد نیست و دســتگاه های دولتی 
در این زمینه همراهی نکردند. مجلس باید 
بداند که تجربه شریعتمداری بسیار است و در 
بحبوحه نوسان نرخ ارز و سکه و آشفتگی بازار 
به یک مانع برخورده است. دلخوش گفت: در 

شرایط فعلی بهتر از شریعتمداری کسی را 
نمی شناسیم. ایشان در بخشهای صنعتی کار 
کرده است، خیلی از مشکالت کشور دست 
شــریعتمداری نبوده و دولت با چالشهایی 
مواجه شده است. وی با بیان این که اصناف و 
تعاونیها سد راه نیستند، تاکید کرد: خواسته 
و انتظار ما این است که به اصناف و تعاونیها و 
اتاقهای تعاون و خواسته هایشان توجه شود 

و اصناف و تعاونیها  پشت در وزیران نمانند.
فاضلی رئیس اتاق اصناف ایران نیز در این 
نشست با بیان این که  در نظام برنامه ریزی 
کشور بخش خصوصی مورد توجه قرار نمی 
گیرد، گفت: تعاونگران بخش تعاون و اصناف 
از نمایندگان مجلس می خواهند از سه وزیر 
پیشنهادی تعاون کار و رفاه اجتماعی، اقتصاد 

و دارایی و صمت حمایت شود.

رئیس اتحادیه کشوری تعاونی های سهام عدالت پیشنهاد کرد

واگذاری دبیرخانه اصل ۴۴ به وزارت اقتصاد


