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دوراهی بورس یا اوراق بدهی ؟
این روزهــا که بورس با افت مــداوم شاخص کل
مواجه است ،بحث ها بر سر دالیل آن باال گرفته
است .سیاست بسیار غلط دولت قبل در دعوت
مردم به بورس و سیگنال محافظت از سرمایه
مردم و حمایت از بورس موجب شد افراد زیادی
روانه این بازار شوند .آزادســازی سهام عدالت
نیز موجب شد منافع تعداد قابل توجهی از مردم
به باال و پایین رفتن شاخص کل گره بخورد .این
سنگ بنای غلط در کنار کسری بودجه سال های
اخیر و متاسفانه رشد شدید و غیرمسئوالنه هزینه
های جاری در سال آخر فعالیت دولت دوازدهم
باعث شد در عمل بودجه 1400با کسری بودجه
بیش از  400هزار میلیارد تومانی بسته شود و از
همان ماه های نخست سال ،سازمان برنامه با
«کاسه چه کنم» سراغ جبران کسری بودجه برود.
در گام نخست  55هزار میلیارد تومان تنخواه از
بانک مرکزی دریافت شد .تنخواهی که مشخص
بود فعال با این وضعیت بودجه بازپرداخت نخواهد
شد .در نتیجه این تنخواه عمال به استقراض از
بانک مرکزی و رشد بیش از  400هزار میلیارد
تومانی نقدینگی و شکستن رکورد رشد نقدینگی

چند دهه اخیر با رشد باالی  40درصد در طول
یک سال انجامید.
با تغییر دولــت ،تالش ها بــرای جبران کسری
بودجه از مسیرهای دیگر جدی تر شد .فروش
اوراق بدهی که در ماه های نخست سال کمتر
از پیش بینی بودجه انجام شده بود ،با افزایش
مواجه شد .با این حال تقریبا مشخص است که
بازار سرمایه کشور که دو بال بازار سهام و بازار
بدهی را دارد ،نمی تواند همزمان با دو وزنه
سنگین به مسیر ادامه دهد .اگرچه روز گذشته
خاندوزی ،وزیر اقتصاد در توئیتی اعالم کرد که
در مهرماه دولت هیچ عرضه اوراق بدهی نداشته
است ولی در عمل به دالیلی که شرح آن در این
مجال نمی گنجد ،حجم معامالت اوراق بدهی در
فرابورس افزایش یافته است .این افزایش حجم
معامالت اوراق بدهی عمال موجب افت معامالت
سهام در بورس شده است.
به طــور مشخص ما در دوراهــی قــرار داریــم که
ممکن ترین مسیر برای جبران کسری بودجه
تا پایان سال ،فروش اوراق بدهی است .سایر
درآمدها در کوتاه مدت قابلیت افزایش ندارد و
ممکن است در بودجه سال آینده بتوان به تدریج
با اقداماتی که وزارت اقتصاد در تعیین پایه های
مالیاتی جدید و مولدسازی دارایی های دولت
انجام می دهد یا امید به فروش نفت بیشتر و تداوم
رونــد افزایش قیمت جهانی نفت به تــراز شدن
بودجه امیدوار بود ولی در کوتاه مدت نمی توان به
جایگزینی جز اوراق بدهی فکر کرد وگرنه مسیر
استقراض چه به صورت مستقیم از بانک مرکزی

سه شنبه  4آبان۱۴۰۰
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و چه به گونه ای که همتی رئیس کل اسبق بانک
مرکزی مدعی شده است به صورت غیرمستقیم
و با فشار به بانک ها منجر به رشد بیشتر نقدینگی
و تورم سنگین تر خواهد شد.
این مسیر طبیعتا تاثیر خود را بر بورس خواهد
گذاشت .نمی توان انتظار داشت که بازار سرمایه
کشور همزمان بتواند هم اوراق بدهی بیشتر را
هضم کند و هم با رونق دادن به بازار سهام ،روند
حرکت بــورس را صعودی کند .در این دوگانه
بازار سهام و اوراق با انتخاب بین بد و بدتر مواجه
هستیم .این انتخاب بین دو گزینه است :نخست،
تــداوم کسری بودجه ،استقراض بیشتر ،تورم
سنگین تر و در نتیجه فشار بیشتر به  85میلیون
ایرانی و در مقابل صعود بیشتر بازار سهام و منتفع
شدن سهامدارانی که البته از جهاتی دیگر از
رشد تورم متضرر می شوند .دوم ،کاهش کسری
بودجه و رکود در بازار سهام ولی مهار تدریجی
تورم و کاهش فشار سنگین تورم موجود که بر
دوش  85میلیون ایرانی سنگینی می کند.
واضح است که می توان از مسیرهای دیگر به فکر
رونق بورس بود .حذف برخی رانت ها و قیمت
گذاری های دستوری و جذاب تر کردن صنایعی
نظیر پاالیش و پتروشیمی از نظر تخفیف نرخ
خ ــوراک ،اقداماتی اســت که می تواند شوک
مثبتی به بورس دهد و اثر منفی افت ناشی از
عرضه اوراق قرضه را جبران کند .در این میان
هر پالسی که حاوی وعده کاهش قیمت با قیمت
گذاری دستوری باشد ،به بورس ضربه می زند و
باید از آن اجتناب شود.

مسیر سقوط سلطان؟

ماجراجویی های داخلی و خارجی اردوغان به سقوط تاریخی ارزش لیر ترکیه انجامید و هشتگ «اردوغان استعفا» ترند شد
نبی شریفی -سقوط لیر چگونه رخ داد و آیا این
رویداد دولت رجب طیب اردوغان ،رئیس جمهور
ترکیه را نیز به پایین می کشد؟ این سوالی است
که بسیاری در پی یافتن پاسخی برای آن هستند.
در جریان معامالت روز دوشنبه بــازار ارزهــای
خارجی ،هر یــورو در برابر  11/44لیر ترکیه
مبادله شد .هر دالر آمریکا نیز در روز دوشنبه
 9/80لیر ترکیه مبادله و رکورد تازهای ثبت شد.
بدین ترتیب افت ارزش برابری لیر ترکیه در مقابل
دالر آمریکا طی یک سال گذشته به حدود ۲۴
درصد رسید .در پی ایجاد نارضایتیهای گسترده
اجتماعی در ترکیه حاصل از سقوط شدید ارزش
لیر ،مردم این کشور هشتگ «اردوغــان استعفا»
# ERDOĞANİSTİFAرا به ترند اول توئیتر در
ترکیه بدل کردند 10 .لیر یک دالر نیز از دیگر
هشتگ های پرکاربرد روز گذشته ترکیه بود .اما
این وضعیت چگونه برای ترکیه رقم خورد .دالیل
متعددی برای این سقوط مالی وجود دارد که در
ادامه به  4مورد مهم آن می پردازیم:
الف) تنش دیپلماتیک با غرب :روند نزولی
نرخ برابری لیر پس از آن شدت گرفت که رئیس
جمهور ترکیه روز شنبه از صدور دستور اخراج
سفیران  10کشور از جمله کــانــادا ،فرانسه،
فنالند ،دانمارک ،آلمان ،هلند ،نیوزلند ،نروژ،
سوئد و آمریکا خبر داد .هفته گذشته اردوغان،
به وزارت خارجه این کشور دستور داد  ۱۰سفیر
کشورهای غربی را که از مصونیت دیپلماتیک
بــرخــوردار هستند « ،عنصر نامطلوب» اعالم
کند .سفیران کشورهای غربی پیشتر در اقدامی
مداخله جویانه از آنکارا خواسته بودند جانب
عدالت را در روند رسیدگی به پرونده «عثمان
کــاواال» بازرگان و فعال مدنی ُتــرک نگه دارد،
درخواستی که خشم اردوغان را برانگیخت.
ب) مداخله مستقیم اردوغان در سیاست
گــذاری اقتصادی :یک تحلیل گر اقتصادی
به الجزیره گفته است« :تصمیمات مهم درباره

ستون «حرف مردم» انعكاس دهنده صادق حرفهای شماست.

تلفن051 37009111 :

پیامك2000999 :

•• هنوز عوامل اصلی محاکمه و مجازات
نشدهاند .چرا این قدر با تعارف و رودربایستی
با مسائل در کشور برخورد می کنیم؟ افکار
عمومی متحیر از این رسیدگی ها و اعمال
مجازات ها!
••خوش به حال کسانی که پول دارنــد و در
قرعه کشی های خودرو شرکت می کنند یا با
خرید دالر و طال و ...ارزش پول شان را ثابت
نگه می دارند .ما که هیچ چیزی نداریم و هر
روز فقیرتر می شویم چه کار کنیم؟
••این طرفداران روحانی چطوری این قدر
پــررو هستند و به دولــت تــازه نفس رئیسی
انتقاد می کنند؟ یادتان رفته روحانی در
تمام چهار سال اول دولتش گفت مشکالت
به خاطر دولت قبلی است؟ حاال انتظار دارید
رئیسی دو ،سه ماهه معجزه کند؟
•• هیچ نظارتی در کشور نیست .چــرا باید
نرخ خودروی ثبت نامی با بازار آزاد این قدر
تفاوت داشته باشد؟ چرا به این مردم ضعیف
فشار می آورید؟ 100میلیون تفاوت قیمت
آیا کم است؟
••حکایت ارز  4200تومانی ،دادن گوشت
به دست گربه و تشویق و تهدید گربه به این
که این گوشت را به سالمت به دست مصرف
کننده برساند .حذف ارز  4200تومانی
کار بسیار عاقالنه و منصفانه ای است مگر
دولت خودش بیل به کمرش خورده است که
نتواند با دالر بدون واسطه کاالهای ضروری
را وارد کند؟
•• خدا پدر روحانی رو بیامرزه ،حداقل سهمیه
بنزین راننده های اینترنتی را واریز می کرد.
االن که نمی دهند.
• •در جــواب آن دوستی که فرموده بــودن باید
به آقای رئیسی فرصت کار بدهیم عرض کنم
از قدیم گفتن سالی کــه نکوست از بهارش
پیداست .لطفا قیمت ها را زیر نظر داشته باشید.
•• آقای حمیداوی شما که مشکل دارید پول
ندارید چرا با آبروی فوتبال خراسان بازی
می کنید؟ ما هواداران فوتبال قسم شما رو
باور کنیم یا دم خروس رو؟ به خدا از خجالت

ایتا،

آیگپ ،

سروش9033337010:

آب شدیم جلوی تیمهای دیگه .من فکر کنم
االن مجموعه شما به ریش ما مشهدی ها
میخندن که خوب دمار از روزگار مشهدی ها
درآوردید! ما که حق مان رو به عنوان هوادار
می خوایم از شما چون تیم خراسان دست
شماست .ما منتظر جواب شما هستیم.
•• فکر می کنم رئیس روزنامه خراسان هم
عوض شده! هم پیام های مردمی کال فرق
کرده و هم در تیترها دروغ ها زیاد شده .این
همه گرونی رو نمی بینید اون وقت می گید
تورم نبوده!
••پاسخ :مخاطب گرامی تیتر نشانه های
مثبت تورمی براساس گــزارش مرکز آمار
تنظیم شده و در این مطلب نوشته ایم که با
وجــود تــورم  45درصــدی اما تــورم نقطه ای
کاهشی بوده است.
•• آدم هایی که ورزش می کنن واقعا جذابن.
فقط نه برای این که اندام شون خوبه ،برای
این که برای خودشون وقت می ذارن و تالش
می کنن.
•• در جواب کسی که گفته فکری برای جاده
سنتو بکنین ،تنها راه حلش اینه یه فکری
برای مهاجرت ها و مسافرت های بی رویه به
مشهد بکنن .این که نشد هر کسی از خونه ...
قهر می کنه میاد مشهد!
•• آقای وزیر نفت امیدوارم بقیه نامه ها را این
قدر راحت پاراف نکنی(در خصوص استخدام
دختر نماینده مجلس) چون فردای قیامت
باید پاسخگو باشی.
••مردان روزگار به اخالق زنده اند .قومی که
گشت فاقد اخالق مردنی است.
••ما ایرانی جماعت چندین ساله که حس
زندگی عادی و بدون دغدغه رو نداریم .کل
زندگی مون چندده ساله که گره خورده به
قیمت دالر.
•• شیوه جدید کــاهــبــرداری در پاساژ ...
هنگام خــریــد گــوشــی ،قیمتی کــه اعــام
میکنند از همه پایین تره بعد از این که کارت
کشید به بهانه های مختلف شروع می کنه
به منصرف کــردن مشتری از خرید گوشی

نمابر05137009129 :

مزبور از قبیل این که آپدیت نمی شه و تاییدیه
اروپا نداره و غیرفعال می شه و ...بعد با حیله
بسیار شخص را وادار به خرید گوشی دیگری
با قیمت خیلی گران تر از مغازه های دیگر
می کنند.
•• واکسن مانع بیماری نمی شه .فقط تا حدود
قابل قبولی مانع مرگ و بستری می شه .پس
هر کس نزنه به خودش صدمه زده .پس چرا
افراد ر و اجبار می کنن؟
••در جــواب اون فــردی کــه بــه پیام بنده در
خصوص سفرهای آقای رئیسی پاسخ دادند
که درباره چیزی که تخصص نداری اظهار نظر
نکن اول این که من پیشنهاد دادم نه اظهار نظر،
دوم این که مگر شما تخصص برکت داشتن در
سفرها را دارید .سوم این که در این سفرهای
یک روزه به همه مشکالت واقعی مردم شهرها
و روستا ها آیا امکان رسیدگی هست یا این که
مــواردی را که از قبل هماهنگ شده بازدید
می کنند و چهارم این که این مدل کارها فقط
خوراک برای رسانه ها و پر کردن روزنامه است.
•• آرد سهمیه نانواهای دولتی چی توش
داره کــه ایــن قــدر نــانــی کــه بــاهــاش پخته
میشه سیاهه؟ لطف ًا پیگیری کنین؛ هزینه
ِ
ضعیف
مناطق
پیشگیری کمتر از درمانه.
ِ
شهر چه گناهی دارن!
•• به ســازی روســتــای تاریخی رقــه از توابع
بشرویه چندین ســال اســت هنوز به اتمام
نرسیده و بسیاری از معابر روستا خاکی است.
•• ایرانسل با هدیه دو گیگا بایتش که به
مناسبت هدیه پانزدهمین سال تولدش داده
بود و هیچ کس نتوانست از آن استفاده کند به
اعتبارش لطمه زد.
•• عــزیــز پرسپولیسی کــه صفحه ورزش ــی
خراسانرامینویسی،چرانوشتیپرسپولیس
به خاطر تفاضل گل بهتر صدر نشین هفته
اول شــد؟ مگه نتیجه گل گهر و تراکتور را
نمیدونی؟۴بر۱گل گهر برنده شد.
••ه ــر قـــدر ان ــس ــان خــداشــنــاس ت ــر بــاشــه
حقالناس رو بیشتر رعایت و کمتر کسی رو
اذیت می کنه.

روادید سفر به عتبات عالیات حذف شد
سیاست مالی ترکیه نه در بانک مرکزی که در
کاخ ریاست جمهوری و توسط شخص رئیس
جمهوری گرفته میشود ».بنابراین ،مداخالت
رجب طیب اردوغــان در سیاستگذار یهای
بانک مرکزی در روند ریزش لیر بیتأثیر نیست.
رئیس جمهور ترکیه خواهان کاهش نرخ بهره
بانکی است .همزمان با اوج گرفتن نرخ تورم،
نرخ بیکاری نیز باال رفته و اصــرار اردوغــان بر
کاهش نرخ بهره بانکی به رشد نرخ تورم انجامیده
است .هفته پیش بانک مرکزی ترکیه در اقدامی
غیرمنتظره نرخ سود بانکی را کاهش داد که
این اقدام افت ارزش پول ملی این کشور را در
پی داشت.
ج) ماجراجویی های نظامی :اردوغ ــان ماه
گذشته بعد از دیدار و گفتوگو با والدیمیر پوتین
در سوچی روسیه یک بار دیگر با تأکید اعالم کرد
که مصمم است دومین سامانه دفــاع موشکی
اس  ۴۰۰را از روسیه بخرد .این در حالی است

که آنکارا عضوی از پیمان نظامی «ناتو» است و
پایگاههای نظامی ترکیه همچون «اینجرلیک»
میزبان هزاران نظامی اروپایی و آمریکایی است.
آمریکا که خود توسط شرکت الکهید مارتین
تامین کننده بخشی از جنگنده هــای ترکیه
است ،خرید سامانه های پدافند هوایی روسی را
برنمیتابد 20 .روز پیش ،وندی شرمن ،معاون
وزیر خارجه آمریکا ،تأکید کرد که خرید تسلیحات
از روسیه برای ترکیه تبعات خواهد داشت.
د) چالش  FATFبرای ترکیه :گروه ویژه اقدام
مالی یا افایتیاف روز پنج شنبه ترکیه را به دلیل
تالش ناکافی در جلوگیری از پولشویی و تامین
مالی تروریسم در فهرست خاکستری خود قرار
داد .به باور کارشناسان ،استمرار حضور ترکیه در
اینفهرستباتوجهبهاینکهازشرکایمهموعمده
اتحادیه اروپا و آمریکا به شمار میرود  ،میتواند
موجب کاهش حجم تجارت خارجی این کشور و
روند ورود سرمایه خارجی به این کشور شود.

گروهی از نظامیان ناشناس در سودان ،دست به کودتایی جدید علیه دولت انتقالی زدند

تعبیرکابوس کودتا درخارطوم
برای عبدا ...حمدوک ،نخست وزیر سودان که
توانسته بود روز  ۲۱سپتامبر ( ۳۰شهریور) یک
کودتا را خنثی و گروهی از نظامیان را بازداشت
کند ،هیچ چیز سخت تر از کودتایی دیگر نبود.
دیروز در سودان کودتایی دیگر رخ داد و نظامیان
این بار به صورت ناشناس دست به کودتا زدند
و در نخستین گام ،خانه نخست وزیر و وزیران
حامی اش را محاصره کردند .هنوز مشخص
نیست عوامل ایــن کودتا چه کسانی هستند.
سه منبع سیاسی روز دوشنبه گفتند که اکثر
اعضای کابینه سودان و تعداد زیادی از رهبران
احزاب طرفدار دولت این کشور در جریان کودتا
در خارطوم ،پایتخت سودان ،دستگیر شدهاند و
نخستوزیر نیز به دلیل «خودداری از پشتیبانی از
کودتا» در مکانی نامعلوم در بازداشت خانگی قرار
گرفته است .به نوشته خبرگزاری رویترز ،ساعاتی
بعد از کودتا ،ژنرال عبدالفتاح البرهان ،رئیس
نظامی هیئت حاکمه سودان ،از انحالل دولت
انتقالی و شورای حاکمیتی خبر داد و در سراسر
کشور وضعیت فوقالعاده اعالم کرد .از زمان قیام
مردمی سال  ۲۰۱۹که منجر به برکناری عمر
البشیر از سوی ارتش شد ،این کشور توسط یک
دولت مرکب از نمایندگان «نظامی و غیرنظامی»

حرف مردم

اداره میشود .خبر کودتا ،تنها دو روز پس از
آن منتشر میشود که یک جناح سودانی که
خواستار انتقال قدرت به حاکمیت غیرنظامی
است ،در جریان یک نشست خبری درباره یک
«کودتای خزنده از سوی اوباش ناشناس» هشدار
داده بود .در همین حال خبر میرسد که نهاد
موسوم به «انجمن حرفهای سودان» که طرفدار
دموکراسی است ،شهروندان را به تظاهرات برای
جلوگیری از یک کودتای احتمالی نظامی علیه
«شورای حاکمیتی این کشور» ،فراخوانده است.
انجمن مشاغل حرفهای سودان از اتحادیههای
قدرتمند در شورش علیه عمر البشیر دیــروز با
انتشار اطالعیهای از مــردم خواست که بسیج

شوند و در برابر کودتاچیان مقاومت کنند .در
بخشی از این اطالعیه آمده است« :ما از مردم
میخواهیم خیابا نها را اشــغــال و مسدود
کنند و دست به اعتصاب بزند و از همکاری با
کودتاگران خودداری کنند و به نافرمانی مدنی
روی بیاورند ».همزمان ،شاهدان محلی به رویترز
گفتهاند معترضان بــرای مقابله با کودتاگران
با پرچم کشورشان به خیابا نها آمــده بودند
و با آتــش زدن الستیک اعــتــراض خــود را بیان
کردند .حوادث اخیر در حالی است که سودان
با کودتا بیگانه نیست .عمر البشیر اواخر دهه 80
میالدی با کودتا به قدرت رسید و در سال 2019
با کودتای نظامی و حمایت مردمی برکنار شد.
 ۱۱آوریــل ( ۲۰۱۹فــروردیــن  )۱۳۹۸پس از
تظاهرات گسترده مردمی در اعتراض به اوضاع
نابسامان اقتصادی ،عمر البشیر ،رئیس جمهور
سابق سودان به دستور ارتش عزل شد .سودان
از  ۲۱اوت  ۲۰۱۹وارد مرحله انتقالی شده بود
که به مدت  ۵۳ماه باید ادامه یابد .قرار بود اوایل
 ۲۰۲۴انتخابات در این کشور برگزار شود .تا آن
زمان قدرت بین ارتش ،نیروهای مسلح و ائتالف
سندیکاها موسوم به «الحریة والتغییر» (آزادی و
تغییر) تقسیم شده بود.

رئیس ســازمــان حج و زیــارت گفت :بر اساس
بخشنامه صادر شده از سوی دولت عراق ،روادید
هوایی سفر به عراق لغو شد و ایــران از این پس
آماده اعزام زائران به عراق خواهد بود .به گزارش
تسنیم رشیدیان با اشــاره به لغو روادید برای
سفر به عــراق اظهار کــرد :طبق بخشنامهای
که دولت عراق صادر کرده و به دست سفارت
ایــران نیز رسیده اســت ،لغو روادیــد هوایی به
صورت ورود یک ماهه به عراق قابل اجراست .با
توجه به این که محور ثبتنام زائران را به دفاتر
خدمات زیارتی دادهایــم و دیگر شرایط مانند
گذشته نیست ،متقاضیان میتوانند به یکی از
 2500دفتر زیارتی که در سراسر کشور وجود

دارد ،مراجعه کنند و بستههایی را که بر اساس
استانداردها و سالیق مختلف زائــران ایرانی
تعیین شــده انتخاب کنند .وی گفت :برخی
کاروانهای ناشناخته و بدون مجوز که با عنوان
«آزاد َبر»اقدامبهاعزامزائرمیکنند،برخیزائران
را در عراق رها کرده و باعث بروز مشکالتی برای
آن ها شدهاند؛ زائرانی را داریم که در زندان عراق
هستند و سفارت جمهوری اسالمی پیگیر آزادی
آن هاست بنابراین زائران باید در انتخاب خود
دقت الزم را داشته باشند .فعال اعزام زائران بدون
روادید از طریق هوایی است البته از دولت عراق
میخواهیم حتی با تعیین سهمیه و روادید مجوز
اعزامهای زمینی را هم صادر کند.

لغو روادید و یک ابهام

لغو روادید سفر به عتبات عالیات اگرچه تصمیم
بسیارخوبیبرایکاهشهزینههایسفرزیارتی
بهکشورعراقاستامااینکهبرای روادیدرایگان
صرفا باید با کاروان ها و آژانسهای مسافرتی و به
صورت هوایی به عراق سفر کرد با انتقاد بخشی
از مردم مواجه شده است .هرچند که مسئوالن
سازمان حج و زیارت علت این تصمیم را برقراری
امنیت برای مسافران ایرانی اعالم کرده اند اما
بسیاری از مردم می گویند چرا زمانی که امکان
سفر فردی وجود دارد باید با کاروان ها و آژانس ها
بهزیارتعتباتعالیاترفتوهزینههایسرسام
آوری برای خدمات سفر پرداخت.

هشدار سازمان های بین المللی درباره بحران غذا و گرسنگی کودکان در افغانستان
برنامهجهانیغذاییسازمانملل()WFPهشدار
داده است که در صــورت اقــدام نکردن فوری،
میلیونها شهروند افغانستان در زمستان پیش
رو با گرسنگی روبــه رو خواهند شد .همزمان،
نهاد حمایت از کودکان نیز میگوید کودکان
از گرسنگی در کابل میمیرند ،به دلیل بحران
غذایی«بیسابقه»تقریبا ۱۴میلیونکودکافغان
گرسنگی میکشند.به نوشته بی بی سی ،نهاد
بینالمللیحفاظتازکودکان درگزارشیاعالم
کرده که بر اساس دادههای سازمان ملل متحد
که توسط این نهاد تجزیه و تحلیل شده است،
کودکان افغانستان بیش از هر زمانی در معرض
گرسنگی قرار گرفته اند 22/8 ،میلیون نفر  -از
جمله تقریبا  ۱۴میلیون کــودک  -در زمستان
امسال با بحران یا سطح اضطراری ناامنی غذایی
روبهروهستند.ایننهادخبردوروزگذشتهبرخی

رسانههای محلی را بازتاب داده که به نقل از یک
امام جماعت مسجد گزارش داده بودند هشت
کودک بیسرپرست در غرب کابل از گرسنگی
جان باخته اند .این شاهد به رسانهها گفته که این
کودکان-چهار پسر و چهار دختر  -بین  ۱۸ماه
تا هشت سال داشتند .به گفته این نهاد ،اکنون

بیشاز ۵میلیونکودکتنهایکقدمباسوءتغذیه
فاصله دارنــد و میلیونها خردسال در معرض
خطر هستند .این داده ها نشان میدهد تعداد
افرادی که با گرسنگی بحرانی یا اضطراری روبه
رو هستند در مقایسه با فصل مشابه سال گذشته
 ۳۵درصد افزایش یافته است.

واکنش قوه قضاییه به حکم زندان و شالق برای سرقت  ۳بسته بادام هندی
برای بررسی حکم خبرساز دادگــاه در پرونده
موسوم به سرقت بــادام هندی هیئت ویژ های
در دادگستری استان قم تشکیل شده است.
روز گذشته میزان در اطالعیه ای اعالم کرد:
برای بررسی حکم صادر شده در پرونده موسوم
به سرقت بــادام هندی و موضوع عدم تناسب
مجازات تعیین شده با جرم رخ داده ،هیئت
ویژهای در دادگستری استان قم تشکیل شده
است .در این اطالعیه آمده است :رئیس کل
دادگستری استان قم به محض اطالع از صدور
حکم  ۱۰ماه حبس تعزیری و  40ضربه شالق
بــرای فــردی که بــادام هندی را از مغازهای به

سرقت برده است ،دستور تشکیل هیئت ویژهای
را داده تا مسئله را از جنبههای مختلف بررسی
کنند .با توجه به ابعاد مختلف پرونده و این
که فرد مذکور در سال  ۹۸نیز به جرم سرقت،
محکومیت یــک ســال حبس را داشــتــه کــه به
واسطه بازگرداندن مال سرقتی اجرای حکم
او تعلیق شده ،هیئتی ویژه مامور شده موضوع
را از جنبههای مختلف مورد بررسی قرار دهد.
ماجرای حکم عجیب یک قاضی برای سارق
بادام هندی چه بود؟

از صبح روز گذشته حکمی از یک سارق متهم

به سرقت سه بسته بادام هندی خبرساز شده
است .بنابر حکم منتشر شده ،متهم اقــدام به
سرقت سه بسته بادام هندی از یک مغازه کرده
که پس از شکایت مالک مغازه و ارائــه فیلم از
ارتــکــاب جــرم متهم توسط وی و اقــرار و عدم
دفــاع موجه متهم ،قاضی متهم را که مردی
 ۴۵ساله و پدر سه فرزند است به  10ماه حبس
تعزیری و  40ضربه شالق محکوم کرده است!
اگرچه حکم منتشر شده بدوی است اما به علت
عدم تجدیدنظرخواهی متهم ،حکم وی پس از
گذشت مدت قانونی تجدیدنظرخواهی اکنون
قطعی شده است.

