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معضلی به نام خنثی سازی
تصمیمات اقتصادی!
طی روزهای اخیر چند تصمیم اقتصادی مهم
برای بخش قابل توجهی ازمردم در مسیر اجرا
قرارگرفتهاستکهبعضاتداخلاینتصمیمات،
چالش هایی را در مسیر اجرای تصمیمات دیگر
ایجاد کرده است.با مروری بر وقایع اقتصادی
مهم از ابتدای ســال ،جهش شاخص بورس
و سیل ورود نقدینگی به این بــازار ،به عنوان
واقعه ای مهم در فضای اقتصادی امسال رخ
می نماید .در چنین شرایطی دولت واگذاری
بخشی از سهام شرکت های دولتی را در قالب
صندوق های قابل معامله بورسی ،در پیش
گرفت .پیش بینی می شد که این واگــذاری
سهام برای عموم مردم که با تخفیف در قیمت
سهام و چشم انــداز افزایش قیمت سهام در
بورس صورت می گرفت ،استقبال قابل توجهی
را رقم بزند .همزمان مجوز آزادســازی سهام
عدالت نیز دریافت شد و پس از تصمیم اولیه
بــرای آزادس ــازی  20درصــد سهام طی شش
ماه آینده ،قــرار شد طی یک مــاه 30 ،درصد
سهام قابل فروش شود .همزمان ،جهش قیمت
خودرو در بازار ،تصمیمات جدید برای تغییر
در نحوه عرضه خودرو توسط خودروسازان را
موجب شد .کاهش قیمت رسمی خــودرو که
بعضا معادل نصف قیمت فعلی بــازار است،
موجب شد که طی روزهای اخیر ،بخش قابل
توجهی از مردم برای پیش خرید خودرو اقدام
کنند.پیش از ایــن بسیاری از کارشناسان،
دربـــاره رونــد بیش از حد سریع رشــد بورس
هشدار داده و معتقد بودند ،سرعت رشدی

که بورس در نیمه فروردین تا نیمه اردیبهشت
تجربه کرد ،بسیار هیجانی است و قابل تداوم
نیست .لذا پیش بینی می کردند که یا سرعت
رشد بسیار کند می شود یا این که بورس ،روند
نزولی در پیش خواهد گرفت .با این حال موضع
مسئوالن دولتی حمایت از روند رشد بورس
و استفاده از ایــن فرصت بــرای فــروش سهام
دولتی و شبه دولتی ها و تامین مالی شرکت ها
از مسیر بازار سرمایه بود.در این میان ،برخی
تصمیمات دیگر نیز در نزولی شدن روند بورس
موثر بود .تسریع در روند فروش سهام عدالت
باعث شد تا بازار با پیش بینی افزایش عرضه
سهام شرکت های بزرگ حاضر در سبد سهام
عدالت مواجه شود .با فرض این که حدود نیمی
از دارندگان سهام عدالت که شماره شبای خود
را به سازمان خصوصی سازی اعالم کرده اند،
متقاضی فروش  30درصد سهام خود شوند،
حــدود  40تا  50هــزار میلیارد تومان ،سهام
برای فروش عرضه می شود .واضح است که این
میزان فروش سهام در شرایط نزولی بازار ،روند
افتبورسراتشدیدمیکند.درچنینشرایطی
که روند بازار نزولی و عرضه سهام عدالت در
پیش است ،عرضه سهام شرکت های دولتی
برای عموم مردم با وجود تخفیف قابل توجهی
که در نظر گرفته شده بود ،به مشکل خورد و
عمال از صندوق  16.2هزار میلیارد تومانی
بانکی و بیمه ای ،فقط  5.9هزار میلیارد تومان
آن به فروش رسید .این در حالی است که دو
صندوق بورسی بزرگ تر شامل شرکت های
پاالیشگاهی و شرکت های فلزی و خودرویی نیز
قرار است با تخفیف به عموم مردم عرضه شود.
بدین ترتیب عمال دولت برای فروش صندوق
های بعدی با این تناقض مواجه است که کفه
فروش سهام را در بازار نزولی بورس تشدید کند
یا از خیر درآمدزایی از این طریق برای جبران
کسری بودجه بگذرد.
در چنین شرایطی پیش فروش خــودرو برای
شکستن روند صعودی قیمت خودرو در بازار،
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اگرچه فعال موثر بوده اما موجب خروج بخشی
از نقدینگی از بازار سرمایه و ورود به پیش فروش
خــودرو شده است .چهار مرحله پیش فروش
خ ــودرو نیز که در راه اســت ،نشان میدهد
بازار خودرو تا پایان سال در بازه های زمانی
مشخصی کــه پیش ف ــروش ص ــورت خواهد
گــرفــت ،پــذیــرای بخشی از نقدینگی مــردم
خواهد بــود.در این میان می بینیم که تسریع
در امکان فروش سهام عدالت و پیش فروش
خودرو با قیمت هایی جذاب برای متقاضیان
خرید ،موجب شده است تا روند صعودی بورس
لطمه بخورد .هرچند اگر روند صعودی بورس
چنین بی محابا نمی بود و شاخص کل به جای
افزایش  100درصدی طی دو ماه ،رشد مثال
 40تــا  50درصـــدی داشـــت ،هــم نقدینگی
بــه بـــازار جــذب مــی شــد و هــم بـــازار در برابر
تکانههایی نظیر امکان فروش سهام عدالت
و پیش فروش خــودرو ،آسیب پذیر نمی شد و
هم امکان فروش سهام دولتی طی ماه های
آینده فراهم بود و با استقبال مردم نیز مواجه
می شد چرا که مردم نسبت به روند صعودی
آهسته تر و پیوسته تر در بورس اطمینان پیدا
می کردند.اتفاقات این چند روز نشان می دهد
که سیاست گذاری اقتصادی ،چه اندازه در هم
تنیده است و اقدامات متعدد و موازی چگونه
میتواند یکدیگر را خنثی کند .به نظر می رسد
که با وجود تشکیل جلسات ستاد هماهنگی
اقتصادی در دولت ،در عمل برخی تصمیمات
ناگهانی موجب ضربه زدن به سایر تصمیمات
شده است .باید دید که چرا روند فروش سهام
عدالت تسریع شد؟ آن هم در حالی که فروش
در بازه زمانی طوالنی مدت تر ،اثر منفی کمتری
بر بورس می گذاشت .چرا روند هیجانی بورس
در ابتدای سال به گونه ای مدیریت نشد تا بازار
رشدی آهسته تر اما پیوسته تر را تجربه کند؟
همه این ها نشان می دهد که با معضل تداخل
تصمیمات اقتصادی کــان مواجه هستیم.
معضلی که باید برای رفع آن فکری عاجل کرد.

تراژدی رومینا،صندلی لرزان فرهاد وترورسعدی در«لیون»!
مصطفوی-جناب سعدی در لیون فرانسه چه
کار داشته است؟ اصال او چرا ترور شده؟ اما
حرف مان را باور کنید .جناب«ماری فرانسوا
سعدی کارنو» سیاستمدار فرانسوی و پنجمین
رئیس جمهور فرانسه بود .داستان نام گذاری
سعدی کارنو در کتاب «از سعدی تا آراگون»
نوشته جــواد حدیدی آمــدهاســت .پدر بزرگ
سعدی کارنو به قدری به گلستان عالقهمند
بود که نام یکی از فرزندان خود را سعدی
گذاشت .این شخص در کودکی میمیرد
و پس از او ،برادرش (نیکوال لئونار سعدی
کارنو) متولد میشود که نام او را هم
سعدیمیگذارند.رئیسجمهور
فرانسه بـــــرادرزاده نیکوال
لئونار سعدی همان فیزیک
دان برجسته بود هاست.
هـــمـــان فـــیـــزیـــکدان
مشهوری که قانون دوم
ترمودینامیک را کشف
کرد و به افتخار او ،نام
برادرزاده (ماری فرانسوا
ســعــدی) را هــم سعدی
میگذارند .حــاال فهمیدید
که سعدی در فرانسه چه کار
داشته است؟ می دانید او چرا ترور

شده؟ صفحه تاریخ ( )7را بخوانید.
* خبر ترسناک است :پدری ،با داس دخترش
را کشت! در نخستین روز از خــرداد اهالی
تالش شاهد جنایت هولناکی در محله بودند
که مرگ تلخ دختری  14ساله را رقم زده بود.
رومینا در خواب به قتل رسیده بود .رومینا،
شآموز  14ساله تالشی به جرم فرار با
دان 
دوست پسرش دستگیر شد و با این
که اصرار کرده بود او را به پدرش
تحویل ندهند ،بــه خــانــواد هاش
بــرگــردانــده شــد .عــمــوی دخــتــر و
پسری که البته سن اورا  35و به
روایتی  29سال اعالم کرده
اند ،توضیحات متفاوتی
درباره این ماجرا دارند.
یــــک مـــقـــام قــضــایــی
اســـتـــان گ ــی ــان هم
ابعاد دیگری ازماجرا
را باز کرده است .اما
چــرا پ ــدری دســت به
چنین اقدام هولناکی
می زند ؟ ماجرای این
تـــراژدی تلخ و ابــعــاد آن
را در صفحه  9بخوانید.
* دعواها ،کری خوانی ها و

جنجال های سرخابی همچنان سوژه جذاب
همه رسانه هاست .حــاال هم انگار حــدس و
پیشبینی دربــاره آینده ستارههای سرخابی
و مربیان آ نها برای مخاطب بامزه تر است!
اتفاقا در چند روز اخیر فرهاد مجیدی و آینده او
روی نیمکت آبیها سوژه رسانهها شده است.
در اقدامی خودجوش روزنامهها و سایتها
درباره آینده مربیگری سرمربی جوان استقالل
و ماندن یا رفتنش از این تیم مطالبی منتشر
کردهاند .پس از آن که دو روزنامه شرطهایی
را برای بقای مجیدی روی نیمکت ذکر کردند
که یکی کسب جام و دیگری حضور در مرحله
حذفی لیگ قهرمانان بود ،حاال برخی منابع
غیررسمی حتی محقق شــدن ایــن شــروط را
هم برای بقای فرهاد روی نیمکت آبیها کافی
نمیدانند .مخصوصا در شرایطی که رابطه
مجیدی با احمد سعادتمند آن چنان درست و
درمان نیست .از این رو شایعات درباره نیمکت
آبیها برای فصل آینده مطرح شده که البته نه
تایید شده و نه تکذیب اما نشاندهنده جایگاه
متزلزل مجیدی روی نیمکت اســت.آیــا می
دانید علت رابطه شکرآب بین سرمربی آبی و
سعادتمند چیست؟ عاقبت فرهاد که معترض
دوآتشه وزارت و مدیرعامل است چه می شود؟
خراسان ورزشی را بخوانید.

 2تصمیم جدید درباره سهام عدالت

امکان فروش سهام عدالت برای متقاضیان مدیریت غیرمستقیم و ثبت سفارش غیرحضوری برای فروش سهام
از دیروز امکان فروش 30درصد از سهام عدالت
برای مشموالنی که مدیریت مستقیم این سهام
را انتخاب کــرده انــد ،مهیا شــده اســت .طبق
اعالم قبلی ،این افراد هم به صورت آزاد و هم از
طریق بانک ها می توانند این کار را انجام دهند.
عالوه بر این ،امکان فروش سهام عدالت برای
متقاضیانیکهروشمدیریتغیرمستقیمسهام
را انتخاب کرده اند نیز فراهم شد.به گزارش
ایسنا ،در روش مراجعه به بانک ،سهامداران
مذکور باید با مراجعه حضوری یا غیر حضوری
به بانکی که پیشتر شماره شبای حساب خود
در آن را ،در سایت سازمان خصوصی سازی
اعالم کرده اند ،اقدام به ثبت سفارش فروش
کنند .از آن جایی که بانک در این فرایند وکیل
سهامداران عدالت برای فروش سهامشان می
شود ،تکمیل یا تایید فرم وکالت نامه مشتمل بر
هفت بند ضروری است .نگاهی به جزئیات این
وکالت نامه نشان می دهد که بانک ها تا جای
ممکنمسئولیتفروشسهامعدالتدربهترین
قیمت (کوتاه و میان مدت) را تمام ًا از خود سلب

کــرده و حق اعتراض را از سهامدار متقاضی
گرفتهاند.اظهارات فهیمی سخنگوی طرح
آزادســازی سهام عدالت در گفت وگو با ایسنا
حاکی از این است که افرادی (با شرایط ذکر
شده) که نخواهند از طریق بانک اقدام کنند،
می توانند از  ۱۰خرداد به بعد  ۳۰درصد سهام
خود را بفروشند .به گفته وی افرادی که روش
غیرمستقیم را انتخاب کرد هاند ،محدودیتی
در میزان فروش سهام خود ندارند و زمانی که
آزادســازی صورت گرفت میتوانند کل سهام
خود را از طریق شرکتهای استانی به فروش
برسانند .در ایــن زمینه ،سازمان خصوصی

سازی در اطالعیه ای توضیح داد :سهامدارانی
که به سامانه سهام عدالت مراجعه نکنند به
صــورت خودکار روش غیر مستقیم بــرای آن
ها انتخاب میشود .این دسته از سهامداران
میتوانند با مراجعه به بانک مربوطه که قبال
شبای حساب آن بانک را برای دریافت سود
معرفی کردهاند به ثبت سفارش فروش سهام
خود در شرکت سرمایه گذاری استانی اقدام
کنند .در ایــن حالت ،موضوع فــروش سهام
این افراد به برگزاری مجمع و افزایش سرمایه
شرکتهای سرمایهگذاری استانی و پذیرش
آن ها در بازار سرمایه موکول میشود.

حرف مردم
ستون «حرف مردم» انعكاس دهنده صادق حرفهای شماست.

تلفن051 37009111 :

پیامك2000999 :

•• با کسادی بــازار به علت ویــروس گرانی و
ویروس کرونا کسبه در اوج خرابی بازار به سر
می برند .کرایه های سرسام آور که چند ماه
روی هم انباشته شده توان همه را بریده است
اما هنوز از وام حمایتی دولت خبری نیست.
کسبه چشم به راه این وام اند و مسئوالن بی
خیال همه چیز هستند.
••آقایان ،رؤسا و مدیران تأمین اجتماعی! به
داد این قشر کارگر و بازنشسته ها و مستمری
بگیران برسید .سه ماه از سال می گذرد و هیچ
افزایش حقوقی واریز نشده است .شما با این
اهمال کاری و تعلل چطور می خواهید جواب
خدا را بدهید.
••جوانی بعداز  10سال زندگی و اجاره نشینی
هنوز اوالدی نــدارد .می گوید بچه خرج داره
و هنوز دیــر نیست! چقدر خــوب می شد اگر
دولت به جوانان اجاره نشین کمک می کرد و
یارانههای آنان را بیشتر می داد.
••کامال مشخص است که اقتصاد به دست چند
دالل زالو صفت اداره می شود .دالل هایی که
هر روز سراغ یک چیزی می روند و قیمت ها را
نجومی باال می برند .یک روز طال ،یک روز دالر،
یک روز مسکن و خودرو و ...کاش ما مردم اندکی
اهمیت داشتیم وگرنه آقایان سیر نمی شوند.
••درب ــاره گرانی وحشتناک قیمت مسکن،
مسئوالن که هیچ اقدامی نمی کنند! نشریات
و روزنامه ها هم که اصال انگار خبر ندارند!
شاید هم مثل مسئوالن ،خودشان را به خواب
زده اند! به هر حال این مسئله برای هیچ کسی
مهم نیست.
••چه دنیای عجیبی اســت .یکی پــول نــدارد
یک دانه نان بربری برای بچه اش بخرد ،یکی
سه میلیون تومان بــرای درمــان سگش خرج
می کند!
•• این گرانی ها جلوی نفس مان را گرفته .دیگر
خسته شدیم .قبال امیدی به آینده داشتیم اما
االن با این وضع قیمت اجاره و خوراک و خودرو
و ...فقط به آخرت امیدواریم.
•• فرهنگیان عزیز خسته نباشند .امسال هم
با کلی تعطیالت به پایان رسید و بیشتر فشار

ایتا،

آیگپ ،

سروش9033337010:

درسی روی خانواده ها بود اما آن ها همچنان
خواستار افــزایــش حقوق هستند .به نظرم
فرهنگیان یــک ســوم حقوقی کــه مــی گیرن
کار می کنن و این همه ادعــا دارن .حاال اگه
همین تعطیلی شامل حال دیگر کارمندان
میشد کلی اعــتــراض معلم ها رو به دنبال
داشت.
••چه کسی به داد مردم می رسد؟کولرهای آبی
را در بازار به قیمت چند میلیونی می فروشند و
هیچ مسئولی هم جواب گو نیست؟ مگر کشور
قانون و صاحب نـــدارد؟ کولر هم با خــودرو
مسابقه قیمت گذاشته است!
••روستاهای زیادی در کشور ما وجود دارند که
بکر و جذاب هستند .نمیدانم چه دستهایی
پشت پرده است تا همه برای سفر ،راهی کیش و
شمال شوند و تبلیغی برای سفر به این روستاها
انجام نمیشود.
••این اوضــاع داغــان ،نتیجه شعاردادن های
بعضی از آقایان اســت .کاش درس بگیریم و
دیگر گول وعده هایشان را نخوریم.
••چــرا افــزایــش حقوق بازنشستگان تامین
اجــتــمــاعــی اعــمــال نــمــی شـــود؟ نــفــریــن ما
بازنشستگان دامن مسئوالن را می گیرد.
••چ ــرا بــایــد ســه م ــاه از اضــافــه حــقــوق سال
99بازنشستگانومستمریبگیراندرصندوق
تامین اجتماعی باشد؟
•• چرا در دولت ،تصمیم قطعی برای ثبت نام
خودرو و سهام عدالت نمی گیرند؟ یک دفعه
می گویند باید دسته چک داشته باشند .یک
دفعه می گویند چک از بستگان درجــه یک
بگیرند و بعد می گویند چک نمی خواهد .یک
بار می گویند سهام عدالت 16میلیون می ارزد
یارزد
اما یک بار می گویند سهام تان  9300م 
و ...ظاهرا آشفته تر از همه جــا ،تشکیالت
دولتی است!
•• می گویند ازدواج کنید ،بچه بیارید و جمعیت
را بیشتر کنید! ازدواج که فقط مال آقازاده ها
و الکچری هاست! فقط آن ها می توانند بچه
بیاورند.
••سه ماه است که استخرها و مجموعه های آبی

نمابر05137009129 :

تعطیل است و ظاهرا حاال حاالها نمی خواهد
باز شود .هزاران نجات غریق ،کارگر و ...بیکار
شده اند اما کسی به فکرمان نیست .این همه
پول بیمه دادیــم تا در این جور وقت ها کمک
مان کنید.
••ما می خواهیم بدانیم بر چه مبنایی حکم
 ۶۱ماه زندانی بــرای  ۲نماینده قانون گذار
اما قانون شکن صادر شد .باید به افکار عمومی
توضیح دهند وقتی برای شخصیتی در کره
جنوبی  ۳۰سال حبس در نظر گرفتند چطور
در جمهوری اسالمی بدون بازپس گیری اموال
بیت المال  ۶۱ماه حکم صادر می شود؟
•• دو ماه از سال گذشته اما خبری از افزایش
حقوق شرکت گاز و در واقع وزارت نفت نیست.
خوش به حال فرهنگی ها.هم تعطیل بودند و
هم دوبار افزایش حقوق داشتند.
•• روز شنبه که هیچ جایی تعطیل نبود .چرا
روزنامه رو به مردم ندادید؟ چرا برای خودتان
تعطیل می کنید؟
خراسان:منتشر نــشــدن روزنــامــه در بین
التعطیلین از طریق پیامک به مخاطبان گرامی
اطالع رسانی شده بود.
•• این همه به حرف مسئوالن گوش می کنیم،
در زمان مناسب پای صندوق رای می آییم ،به
وقتش به خیابان می آییم از مسئوالن این کشور
حمایتمیکنیمو...پسکینوبتبهمسئوالن
می رسد که از ما مردم حمایت کنند؟
•• قیمت گال بها رو هم در پــرونــده زندگی
سالم میزدید که از سال پیش تا امسال ،دو
یا سه برابر شده .آیا هزینه تولید هم چندین
برابر شده؟
•• چرا روزنامه را دیگر در نایلون نمی گذارید؟
اگر مسئله پولش هست پیشنهاد می دهم از
کسانی که می خواهند روزنامه شان در نایلون
باشد هزینه اش را دریافت کنند.
••مـــا بــازنــشــســتــگــان تــامــیــن اجــتــمــاعــی
همسانسازی حقوق از 15سال پیش حق مان
بوده اگر مسئوالن در سال  99پرداخت نکنند
نفرین ایــن قشر زحمتکش را پشت سرشان
خواهند داشت.

هدف گذاری کاهش  8درصدی نرخ تورم
بــانــک مـــرکـــزی طـــی بــیــانــیــهای چــارچــوب
هدفگذاری نرخ تورم را اعالم و بر این اساس،
هدف نرخ تورم خود را برای بازه زمانی یکساله،
 22درصد با دامنه مثبت و منفی  2واحد درصد
تعیین کرد که  8درصد کمتر از آخرین نرخ تورم
اعالمی است.در این بیانیه با اشاره به پنج دهه
تــداوم نــرخ تــورم دو رقمی در اقتصاد ایــران و
تاثیرات خروج آمریکا از برجام ،بر وضعیت تورم
و رشد اقتصادی کشور در دو سال اخیر آمده
اســت :در طول پنج دهه گذشته ،فقدان ابزار
الزم بــرای کنترل تــورم ،توانایی بانک مرکزی
برای مدیریت نرخ تورم را محدود کرده بود .با
گسترش ابزار مدیریت بازار پول ،عمیقتر شدن
حضور بخش خصوصی در اقتصاد و تغییر نحوه
نگاه به سیاست مالی و تامین کسری بودجه ،فضا
برای تغییر رویکرد در مدیریت تورم تا حدودی
فراهم شده اســت.در این بیانیه با اشاره به این
که متنوع ســازی درآمــدهــا و کاهش هزینهها
زمینه انتشار گسترده اوراق بهادار به عنوان ابزار
کلیدی هموارسازی بودجه را فراهم آورده است،
انتشار اوراق و استفاده از آن در عملیات بازار باز،
کلید اصلی موفقیت این تغییر سیاست بانک
مرکزی ذکر شده است.در بیانیه بانک مرکزی
آمده است :کامل شدن چرخه کنترل تورم در
فضای سیاستگذاری اخیر ،مستلزم اعالم
نرخ تورم هدف و تشریح فرایندهای الزم برای
تحقق این هدف است .چارچوب هد فگذاری
تورم یک ابزار برای جهتدهی به سیاستهای
پولی بانک مرکزی اســت .در ایــن چارچوب،
قطبنمای سیاستگذاری ،کاهش انحراف نرخ
تورم از «هدف تعیین شده» است و برای تنظیم هر
انحراف معنادار و پایدار ،بانک مرکزی نرخ سود
سیاستی را تغییر داده و با استفاده از عملیات

بازار باز ،نرخ حاکم و موثر در بازار پول را تنظیم
خواهد کرد .خرید و فروش اوراق بهادار دولت،
تغییر سقف و کف داالن نرخ سود و تغییر نرخ سود
سیاستی ابزارهای بانک مرکزی در این چارچوب
سیاست گذاری به شمار میآیند.بانک مرکزی در
پایان یادآور شده است :بانک مرکزی ،در راستای
گسترش شفافیت سیاستگذاری ،به صورت
ماهانه تحوالت بازار پول و نرخ تورم و حرکت سایر
متغیرهای کلیدی اقتصاد را در اختیار عموم قرار
خواهد داد.
▪ 3نکته مهم خبری در بیانیه بانک مرکزی

 -1با توجه به نکته آخر بیانیه بانک مرکزی،
به نظر می رسد که از ماه آینده باید شاهد
انتشار مجدد نرخ تورم از سوی بانک مرکزی
باشیم .ایــن در حالی اســت که بیش از یک

سال است ،بانک مرکزی ،نرخ تورم را اعالم
نمی کند و صرفا مرکز آمار به اعالم نرخ تورم
اقدام می کند.
 -2با توجه به نرخ تورم  29.8درصدی اعالم
شده از سوی مرکز آمار برای تورم ساالنه منتهی
به اردیبهشت امسال ،هدف گذاری تورمی 22
درصدی به منزله کاهش حدود  8درصدی نرخ
تورم تا پایان سال است.
 -3نکته آخر به تفاوت نرخ هدف گذاری شده
تورم با پیش بینی صندوق بین المللی پول از
نرخ تورم ایران در سال جاری بر می گردد .این
نهاد بین المللی نرخ تــورم کشورمان را برای
سال میالدی جاری (دی ماه امسال) 34.2
درصد اعالم کرده که  12درصد بیش از نرخ
تورم هدف گذاری شده بانک مرکزی تا پایان
سال شمسی است.

