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توسعه  صندوق  دو  بین  مالی  روابط  آخرین 
از آن  بازار سرمایه حاکی  تثبیت  ملی و صندوق 
است که عالوه بر تعهد واریز یک درصد از منابع 
تثبیت، حدود ۲۰۰۰  به صندوق  صندوق توسعه 
میلیارد تومان در این بازار سرمایه گذاری مستقیم 

داشته است.
حدود دو سال پیش با توجه به تالطمی که در 
بازار سرمایه ایجاد شد، بحث سرمایه گذاری یک 
آمد  پیش  ملی  توسعه  منابع صندوق  از  درصدی 
منابع  مبنای  بر  گرفته  محاسبات صورت  طبق  و 
هزار   ۱۲ حدود  شد  مقرر  صندوق،  به  ورودی 
میلیارد تومان به صورت تدریجی در بازار سهام 

سرمایه گذاری شود.
بر این اساس، فرایند واریزی تقریبا هر یک ماه 
یا دو ماه یک بار انجام می شد و تا یازدهم مهرماه 
که ۵۰۰ میلیارد تومان از صندوق توسعه ملی به 

صندوق تثبیت بازار سرمایه واریز شد، جمع این 
مبلغ به ۶۵۰۰ میلیارد تومان رسید؛ به عبارت دیگر 

طبق قرارداد ۵۵۰۰ میلیارد دیگر باقی ماند.
از طرف دیگر از حدود ۱۲ هزار میلیارد تومان 
از محل طلب صندوق  تومان  میلیارد  باید ۵۰۰۰ 
مالیاتی پرداخت می  امور  از سازمان  توسعه ملی 
شد که فقط ۲۰۰۰ میلیارد از پرداخت های صورت 
گرفته به صندوق تثبیت بازار، از محل این طلب 
از  دیگر  تومان  میلیارد  است و هنوز ۳۰۰۰  بوده 
مالیاتی به صندوق برگردانده  امور  سوی سازمان 

نشده است.
تشریح روابط مالی دو صندوق

در این راستا، اطالعاتی که صندوق توسعه ملی 
صندوق  و  صندوق  این  بین  مالی  رابطه  درمورد 
بازار سرمایه در اختیار ایسنا قرار داده، از  تثبیت 
این قرار است که طبق تبصره ۲ ماده ۲۸ قانون رفع 
موانع تولید، صندوق توسعه ملی مجاز شده است 
که یک درصد از منابع ساالنه خود را در صندوق 
"مجاز  عبارت  کند.  سپرده  سرمایه  بازار  تثبیت 
بنابراین  است؛  تکلیف  عدم  دهنده  نشان  شده" 
صندوق توسعه مکلف به سپرده گذاری این مقدار 

نیست، بلکه مجاز است.
مورد دوم این است که صندوق توسعه ملی طی 
چند سال اخیر در راستای حمایت از بازار سرمایه 
به حساب صندوق  تومان  میلیارد  از ۶۵۰۰  بیش 
تثبیت واریز کرده است که این مبلغ بیش از ۶۰ 
درصد از منابع صندوق تثبیت را تشکیل می دهد.

تثبیت  صندوق  اساسنامه  طبق  دیگر،  سوی  از 
بازار سرمایه، این صندوق چهار منبع درآمدی دارد. 
وزارت  توسط  که  است  سرمایه ای  نخست  منبع 
مبالغی است که  منبع دوم  تامین می شود.  اقتصاد 

در لوایح بودجه به صورت ساالنه دیده می شود و 
منبع سوم نیز از محل کارمزدهای سازمان بورس 
تامین می شود. منبع چهارم به صندوق توسه ملی 
از  بخشی  می تواند  صندوق  این  می شود.  مربوط 
کند.  گذاری  سپرده  تثبیت  صندوق  در  را  منابع 
توسط  تثبیت  صندوق  منابع  درصد   ۶۰ از  بیش 
صندوق توسعه ملی تامین می شود و کمتر از ۴۰ 

درصد از منابع دیگر.
در این راستا،  قرارداد دو صندوق مبنی بر اینکه 
تثبیت  صندوق  در  ملی  توسعه  صندوق  وجوه 
بازار سرمایه سپرده گذاری و یک نرخ بهره ثابتی 
ثابت  بهره  نرخ  و  کرد  پیدا  تغییر  شود،  دریافت 
حذف شد. بر این اساس مقرر شد صندوق توسعه 
ملی در سود و زیان صندوق تثبیت شریک باشد 
و دیگر نرخ بهره ثابت دریافت نکند. این موضوع 
توسعه  صندوق  مستقیم  سرمایه گذاری  به  ربطی 

ملی ندارد.
صندوق توسعه ملی در جهت حمایت از بازار 
سرمایه و استفاده از فرصت های این بازار در سال 
جاری  عالوه بر وجوه واریزی به صندوق تثبیت 
بازار سرمایه، حدود ۲۰۰۰ میلیارد تومان در این 
بازار سرمایه گذاری مستقیم داشته است. همچنین 
قرارداد همکاری و واریز وجوه از صندوق توسعه 
ملی به صندوق تثبیت بازار سرمایه مانند گذشته 
ادامه دارد و  بازار  از  در جهت حمایت مضاعف 

این ارتباطی با قرارداد همکاری ندارد.
هماهنگی  ستاد  تصویب  با  دیگر،  طرف  از 
شب،  یکشنبه  جلسه  در  دولت  اقتصادی 
بازار  در  ملی  توسعه  صندوق  سرمایه گذاری 
سرمایه، از طریق صندوق های پروژه و شرکت های 

سهامی عام جدیدالتأسیس انجام خواهد شد. 
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قیمت و شرایط استفاده از 
سهمیه ارز ۵۰۰۰ یورویی

بانک مرکزی درباره  براساس بخشنامه جدید 
خرید و فروش ارز که به صرافی ها ابالغ شده 
مرکزی،  بانک  کل  رئیس  اظهارات  همچنین  و 
یا  یورو  هزار   ۱۰ سقف  تا  می توانند  صرافی ها 
ارز  حقوقی  و  حقیقی  اشخاص  از  آن  معادل 
هویت  احراز  از  پس  معامله  این  البته  بخرند. 
مشتری و با ثبت در سامانه سنا قابل انجام است.
سقف  تا  می توانند  صرافی ها  میان  این  در 
۵۰۰۰ یورو یا معادل آن ارز به اشخاص حقیقی 
)اشخاص ایرانی باالی ۱۸ سال ( و حقوقی مقیم 
ایران بفروشند. سقف تعیین شده برای خرید ارز 
توسط صرافی ها ۳۰ هزار یورو در روز است و 
اگر صرافی باالتر از این سقف را خریداری کند، 
حداکثر تا پایان روز کاری بعد از آن باید مازاد 

آن را بفروشند.
جاری  سال  در  که  اشخاصی  دیگر،  سوی  از 
آن(  معادل  )یا  دالری   ۲۰۰۰ خرید  سهمیه  از 
نمی توانند  فعال  کرده اند،  استفاده  صرافی ها  از 
براساس بخشنامه جدید از سهمیه ۵۰۰۰ یورویی 
از  ارز  کنند. قیمت فروش ۵۰۰۰ یورو  استفاده 
متشکل  بازار  سامانه  نرخ  مبنای  بر  صرافی ها 
ارزی خواهد بود که روش کشف قیمت آن در 
بازار در قالب ثبت سفارش دفتری با قیمت های 

متفاوت خواهد بود.
در بودجه سال ۱۴۰۲ 

چه میزان دارایی
 سرمایه ای به فروش 

می رسد؟
میلیارد  و ۸۵۸  هزار  معادل۲  بودجه ۱۴۰۲  در 
درآمدحاصل  تومان  هزار  و۵۰۰  میلیون  و۷۳۲ 
دربخش  سرمایه ای  دارایی های  واگذاری  از 
محصوالت معدنی و نفتی در نظرگرفته شده است.
درآمدها،  به  شمربوط  جدول  اساس  بر 
واگذاری  و  سرمایه ای  دارایی های  واگذاری 
بخش  در  است   ۱۴۰۲ بودجه  مالی  دارایی 
بینی  پیش  دولت  معدنی  و  نفتی  محصوالت 
صادرات  از  حاصل  درآمد  محل  از  که  کرده 
موادخام و محصوالت معدنی و صنایع معدنی 
فلزی و غیر فلزی و محصوالت نفتی، گازی و 
پتروشیمی )بند ن تبصره ۶( ۲ هزار ۸۵۸ میلیارد 
و ۷۳۲ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان درآمد حاصل 
بخش  در  سرمایه ای  دارایی های  واگذاری  از 
منبع  عنوان  به  پتروشیمی  و  معدنی  محصوالت 
برای دولت و سازمان های مربوطه در  درآمدی 

نظر گرفته شده است.

سامانه ناخدای بانک 
مرکزی راه اندازی شد

سامانه  مرکزی  بانک  مسئول  مقام  اعالم  طبق 
برای  )ناخدا(  ایران  ارز  خدمات  مدیریت  نظام 
پاسخگویی به مصارف ارزی ۳۸ گانه خدماتی 

در دسترس قرار گرفته است.
مصطفی قمری وفا سخنگوی بانک مرکزی در 
صفحه شخصی خود در فضای مجازی نوشت:

آینده  هفته   ۲ تا  طال  و  ارز  مبادله  »بازار 
تنها  نه  بازار  این  در  می شود.  راه اندازی 
بلکه  می شود  عرضه  ارز  صورت  به  اسکناس 
نیاز های ارزی غیربازرگانی هم از طریق سامانه 
که  )ناخدا(  ایران  ارز  خدمات  مدیریت  نظام 
است  خدماتی  گانه   ۳۸ ارزی  مصارف  شامل 
سامانه  این  در  است  قرار  شد.«  خواهد  تامین 
حواله  ارزی،  اسکناس  عرضه  امکان  بر  عالوه 
متقاضیان  به  ارزی و همچنین طال و سکه هم 

ارائه شود.

صورتحساب های
 غیر الکترونیکی 

شرکت های بورسی و دولتی 
فاقد ارزش مالیاتی 

شناخته شدند
داوود منظور معاون وزیر اقتصاد و رئیس کل 
سازمان امور مالیاتی در بخشنامه ای شرایط پذیرش 
صورتحساب های صادره مؤدیان مالیاتی را اعالم 
کرد که بر این اساس صدور صورتحساب ها به 

صورت الکترونیکی الزامی است.
قانون  به  توجه  با  و  بخشنامه  این  طبق 
مبنی  مؤدیان  سامانه  و  فروشگاهی  پایانه های 
الکترونیکی،  صورتحساب های  صدور  الزام  بر 
شرکت های بورسی و فرابورسی از تاریخ ۱ آبان 
مشمول  دولتی  شرکت های  همچنین  و  امسال 
سال  دی   ۹ تاریخ  از  کشوری  خدمات  قانون 
جاری صرفا در صورتی که صورتحساب آن ها 
در  باشد،  شده  صادر  الکترونیکی  صورت  به 
و  درج  فروشگاهی  پایانه های  و  مؤدیان  سامانه 

ثبت خواهد شد.
بررسی  به  مکلف  مالیاتی  امور  کل  ادارات 
اظهارنامه های مالیات بر ارزش افزوده آن دسته 
از شرکت های بورسی و فرابورسی که به صدور 
تا  باشند،  کرده  اقدام  الکترونیکی  صورتحساب 
پایان بهمن امسال هستند. ضمن اینکه برگه های 
مالیات یا جرایم متعلقه تنها برای این مدت صادر 

مورد بررسی قرار گرفته و صادر خواهد شد.

حسن صادقی در جلسه  ماهانه اعضای اتحادیه 
پیشکسوتان جامعه کارگری در خانه کارگر برگزار 
شد، گفت: اولین چیزی که در مورد بودجه ۱۴۰۲ 
می توان گفت این است که نگاه دولت به جیب فقرا 
است و ما آن را سرقِت پنهان از جیب فقرا می دانیم. 
وی با اشاره به اینکه بودجه ۱۴۰۲ تورم زاست، 
اساس  بر  ما  اقتصاد  که  زمانی  تا  داشت:  اظهار 
واقعیت های جهانی نباشد و تا زمانی که نتوانیم در 
ساختار اقتصاد جهانی با کشورهای دیگر در ارتباط 

باشیم، مشکالِت اقتصادی ما حل نخواهد شد. 
از  ما  سهم  اینکه  بیان  با  کارگری  فعال  این 
اقتصاد جهانی نزدیک به صفر است، تصریح کرد: 
خارجِی  مبادالِت  دولت،  بین المللی  سیاست های 
از  را  امکاِن فروش نفت  به حداقل رسانده،  را  ما 
ما گرفته، جذب سرمایه را صفر کرده و در نتیجه 
درآمدها را کاهش و دولت را دچار کسرِی بودجه 
کرده است. کسری بودجه سال جاری حدود ۴۷۶ 
باعث  کسری،  این  که  است  تومان  میلیارد  هزار 

افزایش نرخ تورم خواهد شد. 
بودجه  در  مالیاتی  درآمد  اینکه  بیان  با  صادقی 
افزایِش ۴۷ درصدی داشته است، خاطرنشان کرد: 
دولت بودجه ۱۴۰۲ را به نفع ثروتمندان و اغنیاء 
تدوین کرده است و مردم و طبقه های پایین جامعه 

را فراموش کرده است. 
وی با بیان اینکه گرفتِن مالیات از مردم تورم پنهان 
و  تورم  اهرم  دو  بین  را  مردم  داشت:  ابراز  است، 
مالیات قرار داده اند و این فشاری که به مردم وارد 
می شود در نهایت صدای آنها را در خواهد آورد. 
ما با دست خودمان پشتوانه های نظام را از دست 

می دهیم. باید برای تحول این فضا، فکر کرد. 
رئیس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری به سهم 
دولت به تامین اجتماعی اشاره کرد و ابراز داشت: 
نتیجه کسری بودجه، بدهکاری دولت به بانک ها و 
صندوق هاست. پس مشکل صندوق ها را باید فراتر 
دید و نقش سیاست های کالن را نباید نادیده گرفت. 
صادقی با بیان اینکه بودجه ۱۴۰۲ تورمی است، 
از  منبعِث  تورمِ  مورد  در  ما  پیش بینِی  کرد:  عنوان 
بودجه چیزی حدود ۴۷ درصد است در حالی که 
حقوق کارمندان و بازنشستگان را ۲۰ درصد اضافه 
تورم  با  درصد  حدود ۲۷  دستمزد  یعنی  کرده اند. 

پیش بینی شده فاصله دارد. 
دنبال  به  عده ای  داد:  ادامه  کارگر  خانه  معاون 
این هستند تا افزایش ۲۰ درصدی را برای حقوق 
کارگران و بازنشستگان نیز اضافه کنند که اگر این 
اتفاق بیفتد، شکاِف بین دستمزد و تورم برای این 
گروه بسیار بیشتر خواهد بود. در حال حاضر، کف  

حقوق  با  می تواند  روز   ۱۳ تنها  ما  بگیر  حقوق  
زندگی کند و باالی ۶۰ درصد کسری حقوق دارد. 

صادقی با تاکید بر اینکه دستمزد باید مطابق با سبد 
معیشت اضافه شود به شکلی که قدرت خرید ما 
حفظ شود، یادآور شد: خواسته ی ما زیاد نیست. 
برگردانید.  را  سال ۹۸  خرید  قدرِت  می گوییم  ما 
سخن اصلی گروه کارگری در شورای عالی کار این 
است که مزد مجازی را رها و قدرت خرید دو سال 
قبل را بر اساس سبد معیشت مورد توافق شرکای 

اجتماعی، برای کارگران احیا کنید نه چیز دیگر. 
در  کرد:  بیان  بازنشستگان  مسائل  مورد  در  وی 
اول  است؛  مطرح  موضوع  دو  بازنشستگان  مورد 
باقیمانده متناسب سازی و دوم افزایش  ۲۵ درصد 

عائله مندی بازنشستگان. 
رئیس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری افزود: 
در مورد ۲۵ درصد باقیمانده متناسب سازی ما کارها 
را تقسیم کرده ایم؛ از کانون عالی خواستیم در میز 
در  آنها  اگر  کند.  پیگیری  را  موضوع  این  مذاکره 
مذاکراِت خود به نتیجه نرسیدند، باید موضوع را 
در میدان پیگیری کرد. ما هزینه میدان را به جان 

می خریم تا از حق بازنشستگان دفاع کنیم. 
عائله مندی  حق  افزایش  مورد  در  صادقی 
طبق  گفت:  نیز  اجتماعی  تأمین  بازنشستگان 
قانون، حق عائله مندی بازنشستگان صندوق تامین 
اجتماعی باید مطابق با سایر صندوق های کشوری 
و لشکری افزایش یابد. از آنجا که دولت، مهر ماه 
داد  افزایش  این صندوق ها  در  را  عائله مندی  حق 
بنابراین باید این سهم برای ما نیز افزایش یابد. در 
غیر این صورت باید ۲۸ درصد مابه التفاوت را به 

حق عائله مندی اضافه کند. 
وی با بیان اینکه حتی اگر نمی خواهند به همان 
میزان بازنشستگاِن دولتی، حق عائله مندی را افزایش 
دهند، هر آنچه برای مزد مبنا در نظر گرفته شده 
برای حق عائله مندی نیز اعمال شود، اظهار داشت: 
حقوقی  معاونت  به  نامه ای  در  را  موضوع  این  ما 
در  همچنین  کردیم.  پیگیری  ریاست جمهوری 
جلسه ای با رئیس کانون عالی، قرار شد این موضوع 

از طریق دیوان نیز پیگیری شود. 
این فعال کارگری با بیان اینکه بی پولی سازمان 
تامین اجتماعی مشکل ما نیست، تصریح کرد: اگر 
این سازمان به تعهدات خود در قبال بازنشستگان 
عمل نکند، اعتراض خواهیم کرد. ضمن اینکه اگر 
مجلس و دولت در بودجه سال آینده، سهم تامین 
اجتماعی را نبینند باز هم اعتراض خواهیم کرد.  با 
اتحاد می توانیم به مطالباِت خود برسیم و باید تفرقه 

را کنار بگذاریم.

بودجه ۱۴۰۲ به نفع ثروتمندان تدوین شده است

موضوع اینترنت طبقاتی که این روزها در فضای 
اینترنتی  به  درواقع  می شود،  شنیده  بعضا  مجازی 
که بخشی از مردم مانند پزشکان، استادان دانشگاه 
به  نیاز  که  جامعه  اقشار  سایر  و  دانشجویان  و 
دسترسی اینترنت بدون محدودیت یا فیلتر دارند، 
گفته می شود. این موضوع مدتی است که با آغاز 
و  خارجی  های  پلتفرم  برخی  برای  محدودیت 
دوباره  تاکنون  شهریورماه  اواخر  از  سرویس ها 
کرد؛  تقویت  را  آن  اجرای  شائبه  و  شد  پررنگ 
چراکه اعالم شد در آیین نامه حمایت از آزادکاران 
که  دیجیتال  اقتصاد  حوزه  در  )فریلنسرها(  فعال 
ارتباطات  وزارت  رسید،  تصویب  به  آذرماه  در 
زیرساخت های  اطالعات موظف شده  فناوری  و 
با سطح  پایدار  و  پرسرعت  اینترنت  به  دسترسی 
دسترسی مناسب افراد اعتبارسنجی شده در پایگاه 

را فراهم کند.
از جمله  از فریلنسرها  اگرچه کمک و حمایت 
اهداف این آیین نامه ذکر شده است اما کارشناسان 
تأکید می کنند اگر قرار باشد از این آیین نامه اینگونه 
طرح های  در  احتماال  و  آن  در  که  شود  برداشت 
بعدی چنین مسئله ای تکرار شود، این یک خطر و 

نشانه ای است که باید به آن توجه شود.
اتحادیه  که  بود  نگذشته  مسئله  این  از  مدتی   
کرد  اعالم  اطالعیه ای  در  تهران  رایانه  فناوران 
با  نامه نگاری و مذاکرات متعدد این اتحادیه  طی 
متولیان حوزه اینترنت کشور، پس از گذشت بیش 
عملکرد  در  اختالل  آمدن  به وجود  از  ماه  دو  از 
از  استفاده  واسطه  به  سرعت  کاهش  و  پلتفرم ها 
پروانه  دارندگان  ذی صالح،  مراجع  فیلترشکن ها، 
و  کارآمدترین  عنوان  به  را  اتحادیه  این  کسب 
رسمیت  به  فناوری  حوزه  فعاالن  مشروع ترین 

برای  را  پلتفرم ها  فیلتر  رفع  امکان  و  شناخته 
ایشان محقق کرده اند و  به شرط قبول مسئولیت 
تعداد  در  محدودیتی  هیچ  پروانه  توسط صاحب 

آی پی های اعالم شده توسط ایشان وجود ندارد.
به دنبال انتشار این خبر، برخی کارشناسان اعالم 
کردند مخالف این طرح هستند و معتقدند زمانی 
پرکاربرد  ابزارهای  به  دسترسی  و  اینترنت  که 
اینترنت قطع باشد اما برای یک عده خاصی این 
دسترسی و به عبارتی اینترنت طبقاتی ایجاد شود، 
درست نیست و فایده ای ندارد بلکه در این شرایط 
باید ساختن جایگزین ها مورد توجه قرار بگیرد نه 
توزیع  رانت  که  زمانی  شود،  توزیع  رانت  اینکه 

شود، منشأ فساد خواهد  شد.
هیأت  رئیس   - اسالمی  حسین  باره  این  در 
مدیره سازمان نظام صنفی رایانه ای استان تهران- 
تصمیم  با  که  بحرانی  در شرایط  که  است  معتقد 
صورت  به  محدودیت هایی  امنیتی  مجموعه های 
این  انتظار  است،  حل  قابل  و  شده  ایجاد  موقت 
از  پیش  به  شرایط  امنیتی  مسائل  رفع  با  تا  است 
شهریور امسال بازگردد؛ در این مدت بحرانی اگر 
برخی شرکت ها در برقراری ارتباط با مخاطبانشان 
در خارج از کشور مسئله داشته باشند، یا در ارائه 
دهند،  ارائه  کشور  داخل  در  باید  که  خدماتی 
است  موظف  ارتباطات  وزارت  دارند،  مشکالتی 
حتی به صورت موقت این مشکالت را حل کند.

طبق گفته وی این صنف )سازمان نظام صنفی 
آزاد  دسترسی  خواهان  تهران(  استان  ای  رایانه 
اینترنت برای عموم مردم است و اینترنت طبقاتی 

و وی پی ان طبقاتی را ذره ای قبول ندارند.
در این میان، وزیر ارتباطات و فناوری اطالعات 
طبقاتی  اینترنت  اسم  به  است چیزی  کرده  تاکید 

وجود ندارد و همه مردم برای آنها خاص خاص 
پیش  سال ها  از  که  مصوبه ای  اساس  بر  هستند؛ 
و  فریلنسرها  مثل  متخصصان  برخی  برای  بوده 
آزادکارها دسترسی وسیع تر دارند، اما چیزی به 

اسم اینترنت طبقاتی وجود ندارد.
به  هم  کارشناسان  سایر  گزارش،  این  طبق 
و  ایده  را  اینترنت  شدن  طبقاتی  کلی  صورت 
اقدام نادرستی می دانند و اینکه گروهی از کاربران 
دارند،  نیاز  متفاوتی  اینترنت  به  که  معنا  این  به 
درست نیست اما شاید بتوان تبصره یا استثنائی را 
کارشناس حوزه  محمد کشوری-  گرفت.  درنظر 
به  زمینه  این  در  اطالعات-  فناوری  و  ارتباطات 
ایسنا گفت: به عقیده شخصی تنها گروه کاربران 
البته  که  که می توانند جدا شوند، کودکان هستند 
محدود  اینترنت  می توانند  والدین  تشخیص  با 
شده ای برای کودکان تهیه کنند و این امر از نظر 
به  طرح  این  گرفتن  درنظر  اما  است؛  موجه  من 
دانشگاه  اساتید  برنامه نویسان،  برای  کودکان،  جز 
متعددی  دانشجویان و سایر گروه ها مشکالت  و 
دارد و از نظر اجتماعی دارای اشکاالتی است و 
حس بدی به مردم منتقل می کند و هم در عمل راه 

دور زدن آن باز خواهد بود.
به طور مثال با اختصاص  اینترنت بدون فیلتر 
اینترنت  به  می کنند  تالش  همه  دانشجویان،  به 
محدودیت  چون  و  شوند  متصل  دانشجویان 
زده  دور  مداوم  صورت  به  است  غیرمنطقی 
مختلف  بخش های  در  هم  این  از  پیش  می شود؛ 
اساتید  و  دانشجویان  شرکت ها،  به  بودند  گفته 
بنابراین  داده می شود.  اینترنت پرسرعت  دانشگاه 
از  دارد،  اجتماعی  اثرات  اینکه  از  این طرح جدا 

نظر فنی هم به راحتی قابل اجرا نیست.

طبقاتی شدن اینترنت و ضرورت توجه به چند نکته

نگار علی
وقتی نوبت به سرمایه گذاری می رسد، گزینه 
بررسی  هنگام  باید  که  دارد  وجود  زیادی  های 
محبوب  از  یکی  بگیرید.  نظر  در  سهام  بازار 
باتجربه  بین سرمایه گذاران  در  ها  انتخاب  ترین 
و نهادی، طال است که برای قرن ها جزء اصلی 
پرتفوی ها بوده است. با این حال، در سال های 
اخیر، گزینه دیگری ظاهر شده است؛ بیت کوین.

در حالی که طال و بیت کوین هر دو ویژگی ها 
و مزایای منحصر به فرد خود را دارند، بسیاری از 
سرمایه گذاران شروع به این سوال کرده اند که آیا 
بیت کوین واقعا سرمایه گذاری بهتری نسبت به 

طال است یا خیر.
ابتدا، بیایید نگاهی به ویژگی های یک سرمایه 
گذاران  سرمایه  این  بیندازیم.  طال  سنتی  گذار 
قرار  اولویت  در  را  ثبات  و  ایمنی  دارند  تمایل 
دهند و اغلب طال را به عنوان محافظی در برابر 
بینند.  می  اقتصادی  اطمینان  عدم  زمان  در  تورم 
توانایی  و  طال  بودن  فیزیکی  برای  همچنین  آنها 

نگهداری آن در اختیار خود ارزش قائل هستند.
اغلب  بیت کوین  دیگر، سرمایه گذاران  از سوی 
فناوری  زمینه  در  باهوش تر  فعالین  به عنوان 
شناخته می شوند و جذب پتانسیل بازدهی باال و 
ماهیت غیرمتمرکز ارزهای دیجیتال می شوند. آنها 
نسبت به ریسک پذیری بازتر هستند و با ماهیت 

دیجیتالی بیت کوین راحت تر هستند.
حال بیایید نگاهی به مزایای سرمایه گذاری در 
بیت کوین نسبت به طال از دیدگاه هر نوع سرمایه 

گذار بیندازیم. از دیدگاه سرمایه گذار سنتی طال، 
بیت  در  گذاری  سرمایه  اصلی  مزایای  از  یکی 
کوین، پتانسیل بازده باالتر است. در حالی که طال 
است،  بوده  قوی  گذاری  سرمایه  یک  گذشته  در 
بازده آن در مقایسه با بیت کوین نسبتاً متوسط بوده 
است. در سال های گذشته، قیمت بیت کوین بیش 
از ۵۰۰ درصد افزایش یافته است، در حالی که طال 
تنها حدود ۲۰ درصد افزایش یافته است. توجه به 
بازار نزولی کریپتو  این نکته مهم است که ما در 
پروژه های  از  بسیاری  برای  قیمت ها  که  هستیم 
کریپتو حدود ۷۰ تا ۹۰ درصد کاهش یافته است.

در واقع، از تاریخ نگارش این مقاله، ما در حال 
حاضر به پایین ترین سطح بازار نزولی رسیده ایم 
و بیت کوین تا لحظه نگارش این مقاله نزدیک به 

۲۳ هزار دالر است.
محدودیت  تحت  کوین  بیت  این،  بر  عالوه 
معنی  این  به  ندارد،  قرار  مشابه طال  عرضه  های 

که پتانسیل سودهای بیشتر در آینده وجود دارد.
برخالف طال که نیاز به خرید و ذخیره فیزیکی 
به  توان  می  را  کوین  بیت  دارد،  شمش  یا  سکه 
و  خرید  آنالین  های  صرافی  طریق  از  راحتی 
فروش کرد. این امر باعث می شود سرمایه گذاران 

بتوانند موقعیت های خود را اضافه یا نقد کنند.
کوین  بیت  غیرمتمرکز  ماهیت  این،  بر  عالوه 
باعث می شود که بیشتر در برابر دستکاری بازار 
از  نشان دهد.  بیشتری  مقاومت  مداخله دولت  و 
ابتدایی  مراحل  در  هنوز  دارایی  طبقه  که  آنجایی 
ندارد،  نقدینگی  طال  بازار  اندازه  به  است،  خود 

بنابراین وقتی نهنگ هایی دارید که می توانند بازار 
را به حرکت درآورند، دستکاری قیمت همچنان 

برای بیت کوین رخ می دهد.
یکی از مزایای اصلی بیت کوین نسبت به طال، 
پتانسیل آن برای سودمندی بیشتر است. در حالی 
ارزش  ذخیره  عنوان  به  اول  درجه  در  طال  که 
استفاده می شود، بیت کوین این پتانسیل را دارد که 
به عنوان یک وسیله مبادله و به عنوان راهی برای 
انتقال ارزش، همراه با ذخیره ارزش استفاده شود. 
این به دلیل فناوری زیربنایی بالک چین است که 
امکان تراکنش های سریع و ایمن را بدون نیاز به 
واسطه مرکزی فراهم می کند. بیت کوین همچنین 
قابل برنامه ریزی است، به این معنی که می توان 
از آن برای ایجاد برنامه های کاربردی و ابزارهای 

مالی جدید با شبکه الیتنینگ خود استفاده کرد.
کی دیگر از مزایای سرمایه گذاران بیت کوین 
توانایی آن در عمل به عنوان محافظ در برابر تورم 
بیت  توکن  میلیون   ۲۱ ثابت  است. سقف عرضه 
در  کمتر  را  آن  آن،  غیرمتمرکز  ماهیت  و  کوین 
به  این  دهد.  می  قرار  تورمی  فشارهای  معرض 
نمی توانند  مرکزی  بانک های  که  است  دلیل  این 
مانند ارزهای فیات بیت کوین بیشتری چاپ کنند. 
نیز  کوین  بیت  غیرمتمرکز  ماهیت  این،  بر  عالوه 
که  کند  می  دولت  دخالت  مستعد  کمتر  را  آن 
می تواند منجر به تورم شود. بیت کوین از یک 
پیروی  نام نصف شدن  به  چرخه سخت ۴ ساله 
می کند که در آن پاداش بیت کوین برای استخراج 

کنندگان به نصف کاهش می یابد.

بیت کوین یا طال، کدام یک برای سرمایه گذاری مناسب هستند؟
)آگهی تحدید حدود اختصاصی( 

  نظر بر اینکه تحدید حدود ششدانگ یک قطعه زمین زراعی   به پالک ۳۰۹۶  فرعی از  ۱  اصلی   
مفروزی از پالک  ۱  اصلی واقع در زنوز   بخش ۲۲  تبریز  به مساحت ۸۷۲۰  متر مربع -   تاکنون 
به عمل نیامده است  اینک طبق درخواست کتبی خانم  ام السلمه رفیعیان    به شماره شناسنامه  ۶۸  
و شماره ملی ۱۵۸۲۰۲۴۱۰۳   مالک ششدانگ تحدید حدود  ملک مرقوم در روز سه شنبه   مورخه 
۱۴۰۱/۱۲/۰۲ ساعت ۱۰ صبح در محل شروع و به عمل خواهد آمد لذا بدینوسیله  مراتب جهت 
اطالع مالکین و مجاورین آگهی می شود که در موعد مقرر در محل حضور بهم رساند تا طبق مقررات 
نسبت به تحدید حدود پالک فوق اقدام گردد . اعتراض بر حدود و حقوق ارتفاقی مطابق ماده ۲۰ 
از تاریخ تنظیم صورت مجلس تحدید حدود به مدت ۳۰ روز پذیرفته  قانون ثبت اسناد و امالک 
خواهد شد و معترض بایستی از تاریخ تقدیم اعتراض به ثبت مرند و دریافت رسید ظرف مدت یک 
ماه دادخواست خود را به مرجع ذیصالح قضایی تقدیم نماید در غیر اینصورت متقاضی ثبت و یا 
نماینده قانونی وی می تواند به دادگاه مربوطه مراجعه و گواهی عدم تقدیم دادخواست را دریافت 
و به اداره ثبت اسناد و امالک مرند ارائه نماید و این اداره بدون توجه به اعتراض عملیات ثبتی را با 

رعایت مقررات ادامه خواهد داد . تاریخ انتشار :  چهارشنبه ۱۴۰۱/۱۱/۰۵
رئیس اداره ثبت اسناد و امالک مرند - محرم کنعانی حسین خلیفه 

)آگهی تحدید حدود اختصاصی( 
  نظر بر اینکه تحدید حدود ششدانگ یک قطعه باغ  به پالک ۷۰۲  فرعی از  ۲  اصلی   مفروزی 
از پالک شماره عرصه از ۲  اصلی  و اعیانی  از ۶۲۹ فرعی از ۲ اصلی واقع در مالیوسف   بخش ۱۵  
تبریز  به مساحت ۱۵۴۱/۶۵  متر مربع -   تاکنون به عمل نیامده است  اینک طبق درخواست کتبی 
خانم منیجه رضاپور خلیلی    به شماره شناسنامه  ۴۱۰  و شماره ملی ۱۳۷۵۵۶۶۳۰۱   مالک ششدانگ 
تحدید حدود  ملک مرقوم در روز دوشنبه  مورخه ۱۴۰۱/۱۲/۰۱ ساعت ۱۰ صبح در محل شروع 
و به عمل خواهد آمد لذا بدینوسیله  مراتب جهت اطالع مالکین و مجاورین آگهی می شود که در 
موعد مقرر در محل حضور بهم رساند تا طبق مقررات نسبت به تحدید حدود پالک فوق اقدام گردد 
. اعتراض بر حدود و حقوق ارتفاقی مطابق ماده ۲۰ قانون ثبت اسناد و امالک از تاریخ تنظیم صورت 
مجلس تحدید حدود به مدت ۳۰ روز پذیرفته خواهد شد و معترض بایستی از تاریخ تقدیم اعتراض 
به ثبت مرند و دریافت رسید ظرف مدت یک ماه دادخواست خود را به مرجع ذیصالح قضایی تقدیم 
نماید در غیر اینصورت متقاضی ثبت و یا نماینده قانونی وی می تواند به دادگاه مربوطه مراجعه و 
گواهی عدم تقدیم دادخواست را دریافت و به اداره ثبت اسناد و امالک مرند ارائه نماید و این اداره 

بدون توجه به اعتراض عملیات ثبتی را با رعایت مقررات ادامه خواهد داد.
 تاریخ انتشار :  چهارشنبه ۱۴۰۱/۱۱/۰۵
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