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 ركورددار رشد تورم و نقدينگي
منتقد عملکرد دولت جديد شد

در حالي که باالترین رشد نقدینگي، تورم و تضعیف پول ملي در دوران 
ریاست همتي بر بانک مرکزي به ثبت رسیده و وي با حمایت از فروش 
اوراق بدهي، بعضي بانک ها را با کس�ري منابع مواجه کرد، اکنون در 
جایگاه منتقد سیاست ها و عملكرد اقتصادي دولت قرار گرفته است. 
به گزارش فارس، عبدالناصر همتي اخيراً در مطالبي به انتقاد از وقايع پولي 
ماه هاي اخير پرداخته ، اما اين انتقاده��ا كاماًل يك جانبه و بدون توجه به 
علل و زمينه هاي بروز آن مطرح مي ش��ود و حتي برخي زواياي آن كاماًل 
غيرواقعي است به طوري كه مطلب جديد وي با مطلب قبلي مغايرت دارد. 
همتي در مطلب اخير خود مدعي ش��ده اس��ت:»با تالش مداوم در زمان 
خروج از بانك مركزي اضافه برداشت به 30 همت )هزار ميليارد تومان( 
كاهش يافت و مانده ريپو 9 همت بود. 27 دي ماه اضافه برداشت بانك ها به 
127 هزار ميليارد تومان و مانده ريپو 75 هزار ميليارد تومان، 148 همت 

اضافه، از تذكرات استقبال و چاره جويي كنيد.«
از ادعاي اول شروع مي كنيم كه نوشته بود با تالش مداوم، در زمان خروج 
از بانك مركزي اضافه برداشت به 30 هزار ميليارد تومان كاهش يافت. اين 
ادعا از آن مغالطه هاي عجيب همتي است. در شرايطي كه بانك مركزي 
هيچ اقدامي براي اصالح نظام بانكي و بانك هاي مش��كل دار انجام نداده 
است، چگونه مي توان مدعي شد اضافه برداشت بانك ها به 30 هزار ميليارد 

تومان كاهش يافته است؟ 
در يك مورد فقط بدهي يك��ي از بانك هاي خصوصي ب��ه بانك مركزي 
25 هزار ميليارد تومان اس��ت و حجم كل بدهي بانك هاي غيردولتي كه 
ارتباطي به خط اعتباري مسكن مهر يا مواردي از اين دست ندارد، در پايان 
خرداد ماه سال 1400 كه آخرين ماه حضور همتي در بانك مركزي است، 

بالغ بر 60 هزار و 530 ميليارد تومان است. 
خط اعتباري بانك مركزي يا براي بانك ه��اي دولتي تجاري يا بانك هاي 
تخصصي دولتي پرداخت مي شود و اگر در ثبت اطالعات صورت مالي بانك 
خصوصي، بدهي بانك مركزي به عنوان خط اعتباري ثبت شود، در واقع 
اضافه برداشتي بوده كه بانك مركزي براي كاهش نرخ جريمه بانك، آن را 
به خط اعتباري تبديل كرده است. يكي از اقدامات همتي در دوران رياست 
بر بانك مركزي تبديل اضافه برداشت برخي بانك ها به خط اعتباري بود؛ 
چرا كه بانك هايي كه اضافه برداشت كرده اند، مشمول جريمه 34 درصدي 
مي ش��وند و اين بانك ها براي جبران بدهي خود حاضر به جذب سپرده با 
نرخ هاي سود باالتر از متوسط نرخ  ها در ش��بكه بانكي بودند. بنابراين اين 
روش، به معناي وصول يا كاهش واقعي اضافه برداشت بانك ها نيست بلكه 
تبديل اضافه برداشت به خط اعتباري اس��ت. نكته ديگر اينكه در دوران 
رياست عبدالناصر همتي بر بانك مركزي بخشي از بدهي بانك ها به بانك 
مركزي با بدهي دولت به بانك ها تهاتر شد. به اين شكل كه بانك هايي كه 
به ميزان مشخصي از دولت طلب داشتند و همزمان به بانك مركزي هم 
بدهكار بودند، معادل طلب  بانك از دولت از بدهي آن بانك نزد بانك مركزي 
كاسته مي شد و بدهي بانك به حساب بدهي دولت به بانك مركزي منظور 
مي شد. اين روش باعث كاهش قابل توجه بدهي بانك هاي دولتي و اصل 
چهل و چهاري به بانك مركزي شد، اما اين به معناي كاهش اضافه برداشت 
يا بازپرداخت بدهي بانك به بانك مركزي نيست بلكه اين بدهي به جاي 

اينكه به حساب بانك نوشته شود، به حساب دولت نوشته شده است. 
   بازخرید اجباري اوراق بدهي از بانک ها نتیجه سیاس�ت هاي 

غلط همتي است
از طرف ديگر، همتي تلويحاً از مانده ريپ��و 75 هزار ميليارد توماني انتقاد 
كرده اس��ت. در واقع به جاي اينكه همتي در زمينه ف��روش بي محاباي 
اوراق بدهي به بانك ها در جايگاه متهم بنشيند، در جايگاه مدعي العموم 
ظاهر شده است. بانك مركزي در س��ال 99 و در دوران رياست همتي بر 
بانك مركزي از فرصت كاهش شديد نرخ بهره بين بانكي به دليل كاهش 
فعاليت هاي اقتصادي و تقاضاي تس��هيالت در دوران كرونا استفاده كرد 
و با فروش و تحميل اوراق بدهي با نرخ ه��اي 19 و 20 درصد و دوره هاي 
سررسيد دو ساله و بيشتر شرايط را به سمتي برد كه در طول سال 99 بالغ 
بر 125 هزار ميليارد تومان اوراق بدهي به بانك ها فروخته شد. اين اوراق 
براي تأمين منابع بودجه اي دولت فروخته ش��د. به عبارت ديگر، فروش 
بي محاباي اوراق بدهي به بانك ها در سال 99 كه با تشويق و حمايت جدي 
همتي رئيس كل بانك مركزي همراه بود، بانك مركزي در دولت جديد 
را با چالش بازخريد اوراق و بازپرداخت بدهي مواجه كرده است. بنابراين 
متهم رديف اول ريپوي 75 هزار ميليارد توماني شخص همتي، رئيس كل 

بانك مركزي در سال هاي 97 تا خرداد 1400 است. 
   ادعاي پوچي که هیچ مستندي براي آن نیست

ادعاي ديگر همتي چاپ 148 هزار ميليارد تومان پايه پولي جديد به دليل 
اضافه برداشت بانك ها و بازخريد اوراق بدهي دولت توسط بانك مركزي 
است. هر چند كه طبق توضيحات داده شده، همتي خود متهم اصلي اين 
وضعيت است، اما نگاهي به آمارهاي منتشر ش��ده توسط بانك مركزي 
نش��ان مي دهد اين ادعاي همتي هم فاقد مستندات است. بانك مركزي 
تا پايان آذر ماه امس��ال آمار پايه پولي و نقدينگي را اعالم كرده است كه 
براساس آمار، در پايان آذر ماه پايه پولي به رقم 560 هزار و 763 ميليارد 
تومان رسيده است. اين رقم رشد پايه پولي نسبت به زماني كه همتي بانك 
مركزي را تحويل داد، فقط 59  هزار و 863 ميلي��ارد تومان افزايش يافته 
است. همچنين از زمان آغاز به كار دولت جديد تا پايان آذر ماه امسال فقط 
44 هزار و 823 ميليارد تومان به پايه پولي اضافه شده است. در اين مدت 
بانك مركزي هم از ابزار خاصي مثل اوراق مش��اركت يا فروش ارز با نرخ 
آزاد در بازار استفاده نكرده است و نمي توان گفت با اين روش ها توانسته 

نقدينگي يا پايه پولي منتشر شده در اقتصاد را جمع آوري كند. 
   رشد تندتر پایه پولي در دوران رئیس کلي همتي

همتي در جمله ديگري نوشته: »رشد تند پايه پولي در آذر ماه را چگونه 
توجيه مي كنيد.« آمارهاي رس��مي بانك مركزي ، نش��ان دهنده رش��د 
20 هزار و 191 ميليارد توماني پايه پولي در اين ماه اس��ت كه اين ميزان 
نسبت به ماه قبل از آن بيانگر رشد 3/7درصدي پايه پولي در آذر ماه است، 
اما براي پيگيري اين نگراني همتي، ارقام رشد پايه پولي را از مهر ماه سال 99 
تاكنون بررسي مي كنيم. در واقع از مهر ماه سال گذشته تا خرداد ماه امسال 

همتي رئيس كل بانك مركزي بوده است. 
به گزارش فارس، از مهر ماه سال گذشته تا خرداد ماه امسال به مدت چهارماه 
درصد رشد ماهانه پايه پولي بيش از رشد پايه پولي آذر ماه امسال بوده است. 
در مهر 99، بهمن 99، اس��فند 99 و ارديبهش��ت 1400 رش��د پاي��ه پولي به 
ترتيب4/4درصد، 3/89درص��د، 5/2درصد و 5/9درصد بوده اس��ت. همتي 
در حالي از رش��د3/7درصدي پايه پولي در آذر ماه به عنوان رش��دي تند ياد 
كرده است كه در دوره رياس��ت وي بر بانك مركزي شاهد رشدهاي باالتري 
بوده ايم. همچنين از نظر ريالي هم رش��د پايه پولي در ماه هاي اس��فند 99 و 
ارديبهشت 1400 بيشتر از رشد ريالي پايه پولي در آذر ماه است. رشد پايه پولي 

در سال 98 بيش از 32 درصد و در سال 99 بالغ بر30/1درصد بوده است. 
   همتي رکورددار رشد نقدینگي، تورم و تضعیف ارزش پول ملي

فارغ از اين موارد، همتي ركورددار رش��د نقدينگ��ي، نرخ تورم و تضعيف 
ارزش پول ملي بوده است. در دوره وي، صادركنندگان بيشترين چالش رابا 
دولت داشتند و برخي از صادر كنندگان دست از كار كشيده و خانه نشين 
شدند. اخيراً رئيس سازمان توسعه تجارت با اشاره به روند خوب بازگشت 
ارز حاصل از صادرات در دولت س��يزدهم گفت: »از بازپرس پرونده هاي 
صادركنندگان بپرسيد كه كدام مقام دولتي اصرار داشت تا صادركنندگان 
تحت فشار قرار گيرند.« به نظر مي رسد رئيس كل بانك مركزي در سال 99 

شخص مورد اشاره وي بوده است. 
بنابراين بهتر است آقاي عبدالناصر همتي به جاي اينكه خود را در جايگاه 
مدعي العموم ببين��د و عملكرد فاجعه آميز خ��ود را در لواي اين نقدهاي 
غيركارشناسي بپوشاند، به نگارش تجربه شكست سياست هاي خود در 
بانك مركزي بپردازد تا حداقل اين تجربه نگاري مانع از تكرار اشتباهاتي 

كه وي در بانك مركزي مرتكب شده است، شود.

ی�ک روز از فراوان�ي دام و نب�ود نه�اده گله 
مي کنن�د و روز دیگر ب�ا فراوان�ي بارش ها از 
عرضه دام خود به ب�ازار جلوگیري مي کنند. 
این داستان این روزهاي تولید کننده گوشت 
قر مز اس�ت که بنا ب�ه مصلحت خ�ود عرضه 
دام را به دس�ت گرفتند. در این میان وزارت 
جهاد کش�اورزي که بر س�ر دو راهي تأمین 
نهاده و گوش�ت قرمز باقي مانده نمي داند از 
دام�داران حمایت کند ی�ا مصرف کنندگان. 
در ماه هاي آتي از دامداران دام سبك و سنگين 
خبر رسيد كه دام هايشان روي دست شان مانده 
و به دليل گراني نهاده دام��ي و علوفه نگهداري 
از گله هاي گوسفند و گوس��اله برايشان مشكل 
اس��ت. همزمان، ش��ايعه اي در بازار به راه افتاد 
مبني براينكه تقاضا در بازار كم ش��ده و گوشت 

روي دست قصابان باقي مانده است. 
 از اين رو، وزير جهاد كشاورزي با گرفتن مجوز از 
ستاد تنظيم بازار، مجوز صادرات دام را صادر كرد. 
به محض صدور مجوز روند قيمت ها صعودي شد، 
به طوري كه در حال حاضر گوش��ت گوسفندي 
از كيلويي 120 هزار تومان ب��ه 180 هزار تومان 
افزايش يافته و گوش��ت گوس��اله نيز به كيلويي 
200 ه��زار توم��ان رسيده اس��ت. فع��االن بازار 
مي گويند قيمت ها روز ب��ه روز در حال افزايش 
است و دليل گراني قيمت ها نيز مشخص نيست. به 
اين ترتيب در ماه هاي پاياني سال، تصميم گيري 
وزارت جهاد كشاورزي بر اساس خواسته دامداران 
كار دست مصرف كننده داد و قيمت ها صعودي 
ش��د. اكنون كه در يك هفته اخير بارندگي هاي 
مناطق غربي و كل كشور افزايش يافته از رئيس 
اتحاديه تهيه و تأمين گوش��ت گوسفندي خبر 
مي رسد كه به دليل بارندگي هاي اخير، دامداران 

رغبتي براي فروش دام ندارند. 
علي اصغر ملكي در گفت وگو با ايلنا  با اش��اره به 
قيمت گوشت گوس��فندي در بازار گفت: هفته  
گذش��ته بارندگي هاي غرب كش��ور باعث شد 
دامداران نتوانند دام  خود را به ميادين برسانند 
و همين مسئله باعث كمبود دام در بازار شد در 

نهايت اين كمبود ايجاد تورم كرد و قيمت گوشت 
افزايش قيمت را تجربه ك��رد. اين فعال صنفي 
تصريح كرد: باز شدن راه ها و جاده ها باعث شد كه 
قيمت ها متعادل شوند. شدت بارندگي ها بيش از 
آن چيزي بود كه ما پيش بيني مي كرديم و دامدار 

نتوانست دام را به ميادين برساند. 
وي با اشاره به قيمت گوشت قرمز در كشتارگاه ها  
گفت: هفته گذشته گوشت گوسفندي كيلويي 
150 هزار تومان به مغازه داران فروخته مي شد، 
اما با شروع هفته جاري مغازه دار شقه بدون دنبه 
گوشت گوسفند نر را كيلويي 145تا 165 هزار 
تومان خريداري و با احتس��اب 10 درصد سود، 
گوشت قرمز كيلويي 160 تا 180 هزار تومان به 

مصرف كنندگان عرضه مي شود. 
ملكي خاطر نش��ان كرد: در روزهاي پايان سال 
شاهد جهش قيمتي در بيش��تر اقالم هستيم، 
گوش��ت قرمز نيز از اين اصل مستثني نيست و 
بدون ترديد در روزهاي پايان سال جهش قيمتي 
را تجربه خواهد كرد. سازمان پشتيباني امور دام 
ذخاير خود را مطلوب اعالم كرده اس��ت، اگر به 
موقع اين ذخاير به بازار تزريق شود بدون ترديد 

بازار به آرامش مي رسد. 
به گفته وي، پيش بيني ذخي��ره دام را اتحاديه 
به سازمان پش��تيباني امور دام داده بود. مديران 
وزارت كش��اورزي تالش دارند ك��ه نياز مناطق 
س��يل زده را ب��ا م��رغ منجم��د تأمي��ن كنند؛ 
چراكه ذخاي��ر در اين بخش قابل توجه اس��ت و 
جابه جاكردن آنها راحت تر از گوشت قرمز است. 
گفت: خوشبختانه بارش هاي اخير در مناطقي 
كه صحراي خوبي دارند اين نويد را به ما داده اند 
كه در تأمين علوفه با مشكلي مواجه نخواهيم بود، 
دامداران اميدوار هستند كه در چهار ماه ابتداي 
سال علوفه آنها تأمين است. دامداران، ميش و 
بره اي كه 1/5 ميليون تومان عرضه مي كردند را 
3/5 ميليون تومان به فروش نمي رسانند؛ چراكه 
مي دانند بعد از عيد علوفه ب��راي نگهداري دام 
دارند به همين دلي��ل رغبتي براي فروش دام از 

خود نشان نمي دهند.

 يك بام و دو هواي دامداران 
قيمت گوشت را گران كرد

ملیحه مرادی
  گزارش   یک

بررس�ي ها نش�ان مي ده�د ک�ه 15 ت�ا 
20 میلی�ون ایران�ي در ب�ازار رم�ز ارزه�ا 
س�رمایه گذاري کرده ان�د. ب�ا توج�ه ب�ه 
ریسک و نوس�ان قابل مالحظه بازار ارزهاي 
دیجیتال پیوس�ته این نگران�ي وجود دارد 
که ع�ده اي در این بازار مالباخته ش�وند، در 
همین راس�تا روز گذش�ته رئیس دس�تگاه 
قضا، محس�ني اژه اي، در نشس�ت ش�وراي 
عالي ق�وه قضائیه، خواس�تار رس�یدگي به 
حوزه رمز ارزها و همچنین تش�ریح وظایف 
دس�تگاه هاي مختل�ف در این رابطه ش�د. 
با وجود اينكه مدت زم��ان زيادي از پيدايش 
رمز ارزه��ا نمي گ��ذرد، ام��ا ش��يوع كرونا و 
همچنين تبليغ��ات جهاني درب��اره اين بازار 
موجب شد تا بازار مذكور با استقبال روز افزون 
سرمايه گذاران روبه رو شود، اما از آنجايي كه 
بازار مذكور با رش��د محصوالت مالي مش��ابه 
مواجه شده است، نوس��ان قيمت در اين بازار 
قابل مالحظه اس��ت، به طوري كه حتي شاه 
كوين ها نيز از سقوط قيمت در امان نبوده اند، 
اين به آن معني است كه دارندگان رمز ارز به 
يكباره در شبانه روز امكان دارد با نوسان ارزش 

دارايي شديد مواجه شوند. 
هر چن��د س��رمايه گذاري در ب��ازار رم��ز ارزها 
ريس��ك هاي خاص خ��ود را دارد، اما ريس��ك 

س��رمايه گذاري در بازار مذكور براي مردم ايران 
بيشتر است، زيرا هنوز متولي بخش پولي و مالي 
به صراحت قوانين و مقررات ح��وزه رمز ارزها را 
مش��خص نكرده اند و در عمل نيز زير ساخت ها 
براي سرمايه گذاري در اين حوزه نيز با شائبه هايي 

از منظر قانون مواجه است. 
   مالباختگان رمز ارز

به طور نمونه هر روز در رس��انه ها خبري اعالن 
مي ش��ود كه در فالن بخش كش��ور يك مزرعه 
استخراج رمز ارز كش��ف شده است در اين ميان 
به حداق��ل 200هزار نف��ر از م��ردم جامعه نيز 
همچن��ان درگير مس��دود ش��دن صرافي رمرز 
ارز كريپتولند هس��تند كه در سال 96 در حوزه 
بالكچين و رمز ارز فعاليت خود را آغاز كرده بود. 
حال هر چند مقامات بانك مركزي اعالم كرده اند 
كه قرار است حتي رمز داخلي نيز به بازار عرضه 
ش��ود، اما گفته مي ش��ود 15 تا 20ميليون نفر 
از مردم ايران در ب��ازار رمز ارز س��رمايه گذاري 
كرده اند، اي��ن در حالي اس��ت كه بع��د از افت 
ش��اخص هاي بازار س��رمايه در ايران و توس��عه 
پيدا كردن تبليغات پيرامون سرمايه گذاري در 
بازار رمز ارز ها پيش بيني مي ش��ود كه اشخاص 
بيشتري در بازار مذكور س��رمايه  گذاري كنند، 
از اين رو، روز گذش��ته رئيس قوه قضائيه در اين 

رابطه سخن گفت. 

   دستور اژه اي به بانک مرکزي : 
قوانین رمز ارزها را شفاف کنید

روز دوشنبه نيز رئيس دستگاه قضا، محسني اژه اي 
در جلسه شوراي عالي قوه قضائيه، ضمن تأكيد 
بر برخورد بي اغماض و بي مماشات دادستان ها با 
سارقان باندي و شبكه اي، در خصوص وضعيت 

ارزهاي ديجيتال نيز اظهار نظر كرد. 

موضوع  رمزارزها  و خطراتي كه ممكن است از اين 
ناحيه در آينده دارايي ه��اي مردم را تهديد كند 
و براي دولت دردسرآفرين ش��ود، از مقوله هاي 
مطرح ش��ده از طرف رئيس عدليه در نشس��ت 
ديروز شوراي عالي قوه قضائيه بود. وي بر همين 
اساس دادس��تان كل كشور و س��ازمان بازرسي 
را مأمور كرد ت��ا از بانك مرك��زي بخواهند، هر 
چه زودتر در قبال مس��ئله رمزارزها و همچنين 
تشريح وظايف دستگاه هاي مختلف در اين رابطه 

شفاف سازي كند. 
علي صالح آبادي، رئي��س كل بانك مركزي نيز 
مدتي اس��ت كه از راه اندازي رمز ارز ملي به طور 
آزمايشي خبر داده اس��ت. اخيراً نيز در هفتمين 
همايش مالي اس��المي وي از تصويب چارچوب 
انتشار رمز ريال در شوراي پول و اعتبار خبر داد. 
از طرفي، عليرضا پيمان پاك، رئيس س��ازمان 
توس��عه تجارت، از توافق با بانك مركزي براي 
اس��تفاده از س��امانه هاي بالكچين و رمزارزها 
در فض��اي تج��ارت بين المل��ل خب��ر داد. به 
واس��طه اين عمل مي توان تحريم ها را دور زد 
و صادركنن��دگان و واردكنن��دگان به راحتي 

مي توانند به تجارت بپردازند. 
مريم محبي فيروزآبادي، كارشناس بازارهاي 
مالي در گفت وگو با »جوان« در پاسخ به اين 
پرس��ش كه ضريب نفوذ رمز ارزها در اقتصاد 
ايران چقدر اس��ت و چه تعداد از مردم در اين 
بازار س��رمايه گذاري كرده اند، اظهار داشت: 
»استفاده از اين رمز  ارزها به صورت رسمي و 
قانوني اعالم نشده است كه ما بتوانيم ضريب 
نفوذ قابل اعتمادي براي آن اعالم كنيم هنوز 
هم اين رمز ارزها به صورت زيرزميني استفاده 
مي شود براي همين آمار رسمي وجود ندارد 
كه ما بتوانيم ضريب نفوذ آنها را اعالم كنيم .«

   دور زدن تحریم با ارز دیجیتال
وي در پاسخ به اين پرس��ش كه آيا رمز ارز ها  
در حوزه صادرات و واردات كاال مورد استفاده 
ايراني ها قرار مي گيرد، گفت: »آمار قابل استناد 
وجود ندارد. بيش��تر آمار بر اس��اس حدس و 
گمان و مطالعات ميداني وجود دارد. رمز ارزها 
حوزه جديدي هس��تند كه تمام كشورها بايد 
در آن دس��تي بر آتش داشته باش��ند و ايران 
هم از اين امر مس��تثني نيس��ت، به خصوص 
اينكه ايران ب��ه دليل تحريم ه��اي جهاني، با 
محدوديت دسترس��ي به ش��بكه هاي پولي و 
بانكي بين المللي براي نقل و انتقاالت نسبت به 
ساير كشورها مواجه است، بنابراين شايد ورود 
به حوزه رمز ارزها بتواند احتماالً بخشي از اين 

محدوديت ها را كمتر كند.« 
فيروزآبادی در واكنش به اين پرسش كه وجود 
يك رمز ارز ايراني چه در داخل و چه در س��طح 
منطقه چقدر ضرورت دارد، تصريح كرد: »قطعاً 

اداره كل راه و شهرسازى استان گيالن به نمايندگى از سازمان ملى زمين و مسكن، در نظر دارد امالك و مستغالت تحت اختيار خود را از طريق مزايده عمومى با جزئيات 
مندرج در اسناد مزايده و با بهره گيرى از سامانه تداركات الكترونيكى دولت (Setadiran.ir) به صورت الكترونيكى، به فروش رساند.

تاريخ انتشار آگهى از 1400/11/5                                                                                                       مهلت دريافت اسناد مزايده: تا تاريخ 1401/1/6
مهلت ارسال پيشنهاد: تا مورخ 1401/1/16                                                                                               تاريخ بازگشايى : 1401/1/18 ساعت 8 صبح 

ــده فوق وجود دارد، لذا مالك عمل، زمان نهايى تعيين شده در سامانه  ضمناً با توجه به اينكه در سامانه تداركات الكترونيكى حين مزايده امكان تغيير مهلت هاى تعيين ش
مى باشد.

مبلغ پايه كارشناسى مشخصاترديف
(ريال)

*مبلغ تضمين شركت 
نشانىدرمزايده  (ريال)

شماره ثبت سيستمى
در سامانه تداركات الكترونيكى دولت

1

فروش عرصه و اعيان و انشعابات 
يك باب خانه سازمانى واقع در 
بندر انزلى به مساحت 415,24 

متر مربع  بصورت نقدى

19,785,800,000989,290,000

بندر انزلى، كليور، روبروى 
آتش نشانى، خيابان شهداى 
دولت(فرماندارى)، كوچه 

يازدهم،پالك 10، درب دوم، كد 
پستى 77781-43198

2000000026000026

2

فروش عرصه و اعيان يك باب 
خانه سازمانى واقع در بندر 

انزلى به مساحت 444 متر مربع  
بصورت نقدى

21,160,000,0001,058,000,000

بندر انزلى، كليور، كوى شهداى 
دولت(فرماندارى)، كوچه دوم، 
پالك 13، كد پستى 43198-

73574

2000000026000027

3

فروش عرصه و اعيان يك باب 
خانه سازمانى واقع در بندر انزلى 
به مساحت 456,05 متر مربع  

بصورت نقدى

26,261,650,0001,313,082,500

بندر انزلى، كليور، كوى شهداى 
دولت(فرماندارى)، كوچه اول، 
درب اول، كد پستى 43198-

73545

2000000026000028

  رعايت موارد ذيل الزامى است:
برگزارى مزايده صرفا از طريق سامانه تداركات الكترونيكى دولت انجام مى گيرد و كليه مراحل فرآيند مزايده، شامل خريد و دريافت اسناد مزايده، پرداخت تضمين شركت 

در مزايده )وديعه(، ارسال پيشنهاد قيمت و اطالع از وضعيت برنده بودن مزايده گران محترم، از اين طريق امكان پذير مى باشد.
كليه اطالعات امالك و مستغالت (مشخصات، شرايط و نحوه واگذارى يا فروش) در برد اعالن عمومى سامانه مزايده قابل مشاهده، بررسى و انتخاب ميباشد.

 عالقمندان به شركت در مزايده مى بايست جهت ثبت نام و دريافت گواهى الكترونيكى )توكن( با شماره هاى ذيل تماس حاصل نمايند: 
مركز پشتيبانى و راهبرى سامانه:   1456

اطالعات تماس دفاتر ثبت نام ساير استانها، در سايت سامانه ( www.setadiran.ir)  با  “ ثبت نام/پروفايل مزايده گر”  موجود است.
 شرايط و مدارك الزم جهت شركت درمزايده:

رعايت شرايط مزايده بر اساس اطالعات منتشر شده در سامانه الزامى مى باشد.
متقاضيان محترم در مزايده الزم است مبلغ تضمين شركت در مزايده(پنج درصد قيمت پايه) را به يكى از روش هاى زير پرداخت نمايند:

ضمانت نامه بانكى در قالب يك دوره سه ماهه كه براى  يك دوره ديگر قابل تمديد باشد، بعنوان وديعه دريافت گردد و اصل ضمانت نامه را تا قبل از روز بازگشايى پاكت به 
دبيرخانه اداره كل راه و شهرسازى واقع در ساختمان شماره 2 تحويل دهند و رسيد دريافت نمايند. 

  به صورت الكترونيك و از طريق درگاه سامانه ستاد پرداخت نمايند. 
به صورت وجه نقد در قالب فيش به شماره حساب 4001037106372777 بانك مركزى جمهورى اسالمى ايران به نام تمركز وجوه سپرده واريز نمايند.

شماره ملى دستگاه: 14002905405     كد اقتصادى: 2176324414000             كد پستى: 41638-33111      

آگهى مزايده عمومى فروش امالك         شماره 28-26/1400  اداره كل راه و شهرسازى استان گيالن
آگهى مزايده عمومى فروش امالك

  بازار

واجب است. در حوزه خارجي بعيد است كه مورد استقبال قرار بگيرد، 
اما در حوزه داخلي جذابيت دارد.« 

   سرمایه گذاری در رمز ارز خارجی مضر است
وي در پاس��خ به اين پرس��ش كه در حال حاضر نقدينگي از بورس به 
سمت رمز ارزها حركت كرده آينده اين حوزه را چطور ارزيابي مي كنيد، 
گفت: »اگر بازارهاي موازي مثل بورس، طال، دالر، مسكن و حتي بازار 
بانك جذابيت قابل توجهي نداشته باشند، خواه ناخواه مردم به سمت 
رمز ارزها سوق داده مي شوند كه البته هم براي كشور مضر هست و هم 

براي خود سرمايه گذار. 
در حال حاضر رمز ارزها را افراد با ديد اب��زار پرداخت نمي بينند، بلكه 
بيشتر با ديد ابزار س��رمايه گذاري به اين حوزه نگاه مي شود به همين 
دليل بيش��تر بايد به بازارهايي كه ابزار س��رمايه گذاري در آنها تبادل 
مي ش��ود، نگاه كرد هر چقدر جذابيت اين بازارها كمتر باشد تمايل به 

سمت رمز ارزها بيشتر مي شود.« 
   20 میلیون ایرانی در بازار رمز ارز

فيروزآبادی همچنين در پاسخ به اين پرسش كه مردم ايران چقدر در 
اين حوزه سرمايه گذاري كرده اند، اظهار داشت: آمار غير رسمي حدود 
15 تا 20 ميليون نفر در رمز ارزها فعاليت را شروع كرده اند، اما اين آمار 

دقيق نيست و بيشتر مطالعات ميداني است. 
بازار بورس به عنوان دماسنج اقتصاد كشور مي تواند به يك بازار 
كارا مبني بر عرضه و تقاضا تبديل شود، از سويي ديگر مداخالت 
دولتي هم كمتر شود. اخالق غيرحرفه اي حقوقي ها و سهامداران 
بزرگ در آن كمتر شود تا مردم بتوانند به اين بازارها اعتماد كنند. 
تا زماني كه مردم به بورس اعتماد نداش��ته باش��ند، بازار بورس 
در همين ش��رايط باقي مي ماند. آن چيزي كه امروز باعث ركود 
فاحش در بازار سرمايه شده بی اعتمادی مردم است و هيچ دليل 

ديگري ندارد.«
كريم آرين، كارش��ناس معامالت هوش مصنوعي ني��ز در گفت وگو با 
»جوان« در مورد قانون��ي بودن مبادالت رم��ز ارز در ايران گفت: »در 
حال حاضر بانك مركزي رمز ارز خ��ود را دارد و به طور قاطع هم اعالم 
نكرده كه وجود اين رمز ارز ها غير قانوني است و مبادالتي هم كه انجام 
مي شود در چارچوب قانون نيست فرض كنيد براي نقل و انتقال يك 
مقدار مشخصي يا يك تعداد مش��خص را انتقال مي دهند و يا افرادي 
كه مبالغ بااليي را انتقال مي دهند، بدون اينكه قانون خاصي براي آن 

وجود داشته باشد.«
وي گفت: »معاون حقوقي مجلس اعالم كرده است كه ارز بانك مركزي 
آماده است و كارهاي قانوني آن انجام شده و در آينده اي بسيار نزديك به 
بازار عرضه خواهد شد كه اين مي تواند سيگنال مثبتي براي رمز ارزها 
باشد. همچنين خبرهايي كه اخيراً از حوزه هاي علميه در مورد مسايل 
فقهي منتشر شده كه به اين رمز ارزها ماليات تعلق نمي گيرد و از سويي 
ديگر همين نشست ها و اعالم بانك مركزي كه قرار است از رمز ارز خود 
رونمايي كند و اس��تفاده از رمز ارزها در زمينه واردات همه اين موارد 
حاكي از آن است كه نمي شود رمز ارزها را كنار گذاشت و روز بروز شاهد 

گسترش آن هستيم.« 
اين كارشناس معامالت هوش مصنوعی در ادامه گفت: »اين پديده 
)س��رمايه گذاري در بازار رمز ارز( چند س��الي اس��ت كه در جامعه 
اس��تفاده مي ش��ود و خيلي با اعالم قانوني آن فاصله نداريم به طور 
مثال در كشور چين كه به طور محدودي قوي ترين رمز ارز را توليد 
كرده است و در مبادالت از آن اس��تفاده مي كند و در اين زمينه هم 

موفق عمل كرده است.« 
   ورود چشم بسته ایرانی ها به بازار رمز ارز

آرين در مورد اين پرسش كه آيا توسعه بازار رمز ارز براي بورس خطر 
دارد، گفت: »وجود رمز ارزها براي بورس خطر محسوب نمي شود فقط 
به چند دليل به يك تهديد تبديل شده است، ولي بالقوه خطري براي 
بورس ندارد. به دليل افت شاخص بورس طي يكي دوسال اخير و ضرر 
مردم و مخابره اخبار غير واقعي كه رمز ارز ها رش��دهاي گاهی 300 يا 
500 درصدي دارند افراد با وجود ضرر و به طمع جبران ضرر، پول هاي 
خود را از بازار سرمايه خارج مي كنند و به سمت رمزارزها براي جبران 
مي روند ولي طبق منطق چيزي عايدشان نمي شود چون در هر بازاري 

ميزان سوددهي مشخص است.«

رمز ارزها حوزه جدیدي 
هستند که تمام کشورها 
باید در آن دستي بر آتش 
داشته باشند و ایران هم 
از این امر مستثني نیست، 
به خصوص اینكه ایران به 
دلیل تحریم هاي جهاني، 
با محدودیت دسترسي به 
شبكه هاي پولي و بانكي 
بین الملل�ي ب�راي نقل و 
انتقاالت نس�بت به سایر 
کش�ورها مواجه اس�ت، 
بنابرای�ن ش�اید ورود به 
حوزه رم�ز ارزه�ا بتواند 
احتم�االً بخش�ي از این 
محدودیت ها را کمتر کند


