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چهارشنبه  29فروردین 1397

سال چهارم شماره 852

گزارش «همدلی» از هیجانی که ارزش پول ملی را  40درصد کاهش داد

اخبار
تقویت  ۱۶واحدی شاخص کل بورس

معاملهگران بورس تهران دیروز شاهد حمایت حقوقیها
از سه م شرکتهای پیشرو بودند ،اما اصالح قیمتهای بازار
منجر به جذابیت تقاضا به ویژه در گروه پاالیشیها ،فلزات
اساسی و معدنیها شد.
معاملهگران بورس تهران دیروز شاهد حمایت حقوقیها
از سه م شرکتهای پیشرو بودند ،اما اصالح قیمتهای بازار
منجر به جذابیت تقاضا به ویژه در گروه پاالیشیها ،فلزات
اساسی و معدنیها شد.
شاخص کل قیمت و بازده نقدی بورس اوراق بهادار تهران
(تدپیکس) در پایان معامالت دیروز شنبه  26فروردین ماه
 97با افزایش  16واحــدی روی رقم  95هزار و  522واحد
ایستاد .شاخص کل هموزن اما با افزایش  26واحدی عدد
 16هزار و  691واحد را به نمایش گذاشــت .شاخص سهام
آزاد شناور نیز با افزایش  91واحدی به رقم  101هزار و 526
واحد دســت یافت .شاخص بازار اول اما در حالی با افزایش
 144واحدی به رقم  67هزار و  563واحد دســت یافت که
شــاخص بازار دوم با کاهش  656واحدی عدد  204هزار و
 934واحد را به نمایش گذاشــت .دیروز همچنین شاخص
کل فرابــورس (آیفکس) نیز با افزایش دو واحدی روی رقم
یک هزار و  56واحد ایستاد.
بر اســاس این گزارش ،دیروز معامالت ســهام در نماد
معامالتی گل گهر با  39واحد  ،پتروشــیمی پردیس با 30
واحــد و فوالد مبارکه با  28واحد افزایش بیشــترین تاثیر
مثبت را بر برآورد شاخص کل بورس به نام خود ثبت کردند.
در مقابل ،معامالت ســهام در نماد معامالتی شرکت های
صنایع پتروشیمی جم با  66واحد ،همراه اول با  34واحد و
صنایع پتروشیمی خلیج فارس با  12واحد کاهش بیشترین
تاثیرمنفی را در محاسبه این نماگر به دوش کشیدند.
به گزارش فارس ،ارزش کل معامالت دیروز بورس تهران
در حالی به بیش از  137میلیارد تومان نمایش داده شد که
ناشی از دســت به دست شدن بیش از  523میلیون سهم
و اوراق مالــی قابل معامله طی  38هــزار و  159نوبت داد
و ستد بود .طی معامالت دیروز نماد معامالتی شرکتهای
صنایع الستیکی سهند ،سرمایهگذاری ملی ایران ،مدیریت
صنعت شوینده توســعه صنایع بهشــهر ،واسپاری ملت،
پلیاکرین ایران ،هنکل پاکوش ،موتور سازان تراکتورسازی
ایران و صنعتی بهشهر از ســوی ناظر بازار سهام متوقف و
در مقابل نماد معامالتی شــرکتهای پتروشیمی فناوران،
سرمایهگذاری صنعت بیمه ،موتورسازی تراکتورسازی ایران،
لیزینگ رازی و ایتالران بازگشایی شدند.
دیروز همچنین اطالعیه بورس تهران برای پذیرهنویسی
 25هــزار واحد ســرمایهگذاری صندوق ســرمایهگذاری
جســورانه ایده نوتک آشــنا از فردا چهارشنبه به مدت 6
روز کاری و به قیمت هر واحد ســرمایهگذاری معادل با 12
هزار تومان منتشر شــد .به گزارش فارس ،دیروز در بازار2
بورس تهران که به معامالت درون گروهی سهامداران عمده
اختصاص دارد ،کمتر از  100میلیون ســهم بانک انصار به
ارزش کمتر از  21.5میلیارد تومان کد به کد شد.
همچنین در ایرانخودرو دیزل  15میلیون سهم به ارزش
بیش از  3.5میلیارد تومان به کدهای درونگروهی سهامدار
عمده انتقال یافت .همین وضعیت در بیمه ســینا با انتقال
کمتر از  15میلیون سهم به ارزش بیش از  1.5میلیارد تومان
میان ســهامداران عمده این سهم رخ داد .همچنین دیروز
بیش از  6میلیون ســهم به ارزش بیش از  3میلیارد تومان
کد به کد شد.
بر اســاس این گزارش دیروز بورس تهــران در حالی با
معامالتی کمحجم شــاهد حمایت حقوقیهای ســنتی و
بازارگردانهای آنها برای حمایت از سهمهای پیشرو در گروه
فلزات اساســی ،معدنی و پاالیشیها بود که با پایان اصالح
قیمت ســهام در اغلب نمادهای معامالتی ،دیروز تقاضا در
بازار اندکی تحریک شد .در گروه معدنیها دیروز نوسان گروه
سرب و روی در حالی به چشــم میخورد که در بازارهای
جهانی قیمت آلومینیوم به باالترین سطح خود پس از  7سال
گذشته رسید .این اتفاق باعث شده تا این گروه دیروز با اقبال
خریداران سهام با وجود کنترل قیمت از سوی سهامداران
عمده روبرو شود.

افزایش  ۱۸درصدی قیمت لوازم خانگی
بدون مجوز قانونی

در حالی کــه هنوز هیچ گونه مجوز قانونی برای افزایش
قیمت لوازم خانگی صادر نشده ،شرکتهای تولیدی لوازم
خانگی بدون مجوز ،قیمتهای پخش خود را بین  ۱۵تا ۱۸
درصد افزایش دادهاند.
به گزارش فارس ،لوازم خانگی به دلیل واردات مواد اولیه و
قطعات از جمله کاالهایی است که قیمت آن به شدت ،متاثر
از قیمت دالر است ،بنابراین هر گونه تالطم ارزی بر این بازار
و قیمتهای آن موثر است.
در چند ماه اخیــر به دلیل التهابات بــازار ارز این بازار
نیز دچار تالطماتی شــد به طوریکه از هفته گذشته برخی
واحدهای صنفی به دلیل عدم عرضه کاال توسط شرکتهای
لوازم خانگی و عدم عرضه لیســت جدید قیمتها ترجیح
دادند واحدهای خود را موقتا تعطیل کنند.
البته اکثر فروشگاههای عرضه لوازم خانگی باز هستند اما
عمال به دلیل عدم مراجعه مشتری و عدم عرضه کاال توسط
شرکتهای لوازم خانگی دادوســتدی در این بازار صورت
نمیگیرد .این گزارش میافزاید اگرچه بانک مرکزی از هفته
گذشته با تدوین و ارائه بخشنامههای متعدد در صدد کنترل
بازار ارز اقداماتی انجام داده و در یک اقدام دفعتی قیمت ارز
را با  4200تومان تک نرخی اعالم کرد اما هنوز شرکت های
لوازم خانگی از شوک افزایش قیمت ارز در ماهها و هفتههای
اخیر خارج نشده و خود را با قیمت  4200تومانی ارز تطبیق
نداده است .به گفته فعاالن این بازار اکثر شرکتهای لوازم
خانگی بدون ارائه لیست جدید قیمت به واحدهای صنفی،
قیمتها را بین  15تا  18درصد افزایش دادهاند.
فعــاالن بازار لــوازم خانگی که عدم عرضه کاال توســط
شرکتها به بازار گالیهمند هستند ،میگویند« :اگر هم در
این شرایط کسادی بازار مشتری به ما مراجعه کند ،جوابگوی
تقاضای وی نیستیم و در صورتی میتوانیم نیاز مشتری را
برطرف کنیم که آن کاال را در فروشگاه خود داشته باشیم».

اقتصاد

w w w . h a m d e l i d a i l y . i r

همدلی| فاطمه آقاییفرد :حال و روز پول ملی بعد از
جهشهای عجیب قیمت دالر وخیم است .معلوم نیست
چه بر سر این واحد پولی بیزبان آمده است که حاال بعد
از التهابات ارزی ســال  ،92باز هم در یک گوشه از این
اقتصاد کز کرده و به خاطرات دیرینش فکر میکند.
هنوز آشوب چهار سال پیش چهارراهاستانبول ،که به
یکباره ارزش پولی ملی را به یک سوم کاهش داد ،از یادها
نرفته بود که دالر با رسیدن به کانال  6هزار تومانی ،آتشی
دوباره به پا کرد و صدای انفجارش برای بار دوم گوشهای
اقتصاد ایران را به طرز وحشتناکی به درد آورد.
بــا اینکه حاال دالر ظاهرا آرام گرفته و با قیمت چهار
هزار و  200تومانی در صرافیها به فروش میرســد ،اما
مگر میشود به این سرعت باز هم همه چیز به حالت قبل
بازگردد ،قیمت کاالهای اساسی به حالت سابق برگردد و
خالصه اینکه ریال زمین خورده دوباره کمر راست کند.
دردناک بود وقتی که ریال در سال  92به یکباره یک
ســوم از ارزش خود را در برابر دالر از دست داد ،اما انگار
دردناکتر از آن ماجرای تازه و البته تلخ ریال در روزهای
اول ســال  97بود؛ روزهایی که پولی ملی کشور خیلی
محکمتر از سالهای گذشته به زمین خورد و ارزش خود
را در برابــر دالر یکبار دیگر از دســت داد .با اینکه یک
هفتهای میشــود که بازار ارز آرام شده است و خبری از
شلوغیهای خبرساز نیست ،اما انگار هنوز گرد خاک دالر
در روزهای گذشــته برای ریال آزار دهنده است .همین
یک هفته پیش بود که رئیس سابق اتاق بازرگانی هم از
حال ناخوش پول ملی کشــور در روزهای اخیر خبر داد
تا کاهش قدرت خرید مردم یکبار دیگر ماجرای دردآور
اقتصاد ایران باشد .یحیی آلاسحاق به ایسنا گفته بود که
ارزش پول ملی کشور حدود  40درصد افت کرده است.
او با بیان اینکه افزایش نرخ دالر آثار واقعی در اقتصاد
دارد ،ادامه داد« :پیش از این ماجراها ارزش پول ملی تا
 ۳۴درصــد کاهش یافته بود و میتوان گفت که پس از
تغییرات به وجود آمده در بازار ارز ،ارزش پول ملی تا ۴۰
درصد کاهش یافته است؛ یعنی عمال یک میلیون تومان
پول در جیب مردم ارزشی معادل  ۶۰۰هزار تومان پیدا
کرده است».
اما این تنها واکنش رئیس ســابق اتــاق بازرگانی به
افزایش قیمت دالر نبود ،او چندی پیش هم به آنا گفته
بود« :پایین آمدن  30تا  34درصدی ارزش پول ملی در
ماههای اخیر براثر گران شدن قیمت دالر به معنای آن
است که کارمندی که چندی پیش یک میلیون تومان
داشته است ،االن ارزش پولش به  700هزار تومان رسیده
است».
پسلرزهها در بازار ادامه دارد
داســتان تکراری و تلخ افزایش ناگهانی دالر از شروع
سال  97بارها و بارها شنیده شده است .با زلزلهای که با
جهش ناگهانی دالر در روزهای گذشته ایجاد شد ،قیمت
کاالهای اساسی هم حسابی درگیر شده است .با اینکه
ظاهرا همه چیز آرام شده است ،اما هنوز هم مردم از باال
رفتن قیمت کاالهای اساسی با نوسان دالر شاکی هستند.
نگاهی به نظرات مردم در شــبکههای اجتماعی هم به
خوبی نشان دهنده این است که هنوز بازارهای دیگر از
سودای دالر به درد آمدهاند و قیمت کاالهای اساسی با
وجود کاهش قیمت این ارز هنوز هم درگیر گرانی و تورم
هستند .مردم هنوز هم در شبکههای اجتماعی از یکدیگر
درباره وضع دالر میپرسند و منتظر هستند ببینند قیمت
کاالهای موردنیازشان کاهش مییابد یا نه؟ در این میان
برخی از کارشناسان اقتصادی هم معتقد هستند که تا
بازگشت اطمینان به بازار ،فعال قیمت کاالهای اساسی
تغییر نخواهد کرد.
به همین دلیل بعد از شــروع ســال جدیــد و اتمام
تعطیــات ،افزایش نرخ ارز خود را به مردم نشــان داد
و در هفتههای اخیرنوســان قیمت ارزها به شکل قابل
توجهی باال گرفت .در این میان کم نبودند فروشندگانی

خوف دالر بر تن سایر بازارها

که از افزایش قیمت ارز سوءاستفاده کردند و قیمتها را
تا دلشان خواست افزایش دادند .حتی این نوسانات باعث
شد که مثل همیشه فروشندگان کاالهای وارداتی شروع
به سوء استفاده کنند ،چرا که این فروشندگان کاالهایی
که از قبل با دالر ارزان تر وارد کردهاند و در انبار موجود
را دارند  ،با قیمت های بســیار باال و به نرخ جدید ارز به
فروش میرسانند یا اینکه دست از فروش کشیدهاند تا
قیمتها را افزایش دهند!
با جهــش دالر بود که اقتصاد آنالین از روند صعودی
قیمتها در بازار ارز دیجیتال در ایران خبر داد .ایسنا از
رکود معامالتی در بازار مسکن در راستای افزایش قیمت
دالر و قیمتهای حبابی سکه نوشت و تابناک نیوز نیز
از تاثیر افزایش قیمت ارز بر کل اقتصاد ایران خبر داد.
همین دیروز هم ایســنا در گزارشــی از افزایش 10
درصدی قیمتها در بازار موبایل خبر داد .بر اساس این
گزارش ،مشاهدات از بازار گوشیهای تلفن همراه نشان
میدهد که فروشندگان به بهانه افزایش قیمت دالر در
هفتههای گذشته ،قیمت برندهای مختلف گوشی تلفن
همــراه را  ۱۰تا  ۱۵درصد افزایش دادهاند ،این در حالی
اســت که با توجه به تامیــن دالر  ۴۲۰۰تومانی برای
واردکنندگان ،هیچکس حق افزایش قیمت را ندارد.
رئیــس انجمن صنفی فروشــندگان تلفــن همراه،
سیمکارت و لوازم جانبی هم در همان روز به ایسنا گفت:
« بازار گوشیهای تلفن همراه طی روزهای اوج جهش
نرخ دالر دچار رکود شده است .با اینکه دولت نرخ دالر
را یکسان اعالم و به عبارتی قیمتها را تثبیت کرد اما باز
هم بازار گوشیهای موبایل از آن حالت رکود آن طور که
باید خارج نشده و هنوز تحت تاثیر آن تالطمات است».
تسنیم هم در گزارشی افزایش قیمت دالر را مانعی بر
تحقق شــعار سال دانست و اینطور نوشت ،در حالی که
تولیدکنندگان با توجه به نامگذاری سال  ۹۷امید به رونق
تولید و رونق بازار مصرف کاالی ایرانی داشتند ،التهابات
اخیر ارزی نگرانی های جدی برای آنها ایجاد کرده است.
به گزارش تســنیم ،التهابات اخیر بازار ارز از دو منظر بر
عملکرد تولیدکنندگان و صاحبان کسب و کار اثر منفی
خواهد گذاشت .بر اســاس آمارهای گمرک جمهوری
اسالمی بیش از  75درصد واردات رسمی کشور مربوط به
کاالهای سرمایهای و واسطهای است که بهطور مستقیم

گوشه
رئیس فدراسیون واردات اعالم کرد:

 90درصد کاالهای وارداتی ،مکمل تولید داخل هستند
رئیس هیات مدیره فدراسیون واردات با
اشاره به اینکه  82درصد کاالهای وارداتی
کشور در سال  96واسطه ای و سرمایه ای
بودند ،گفت :بیــش از  90درصد کاالهای
وارداتــی ،مکمل تولید داخــل و مورد نیاز
واحدهای تولیدی داخلی هستند.
به گزارش خبرنگار اقتصادی ایرنا« ،فرهاد
احتشام زاده» دیروز در نشستی خبری ،در
ارتباط با نسبت کاالهای سرمایه ای ،واسطه
ای و مصرفی در واردات کاال ،گفت :در سال
 96نســبت به ســال  ،95بیشترین میزان
رشــد مربوط به کاالهای واسطه ای بود و
کاالهایی مانند قطعــات منفصله خودرو و
قطعات تراکتور 900 ،درصد رشــد داشت.
او گفت :در ســال  96نسبت به سال ،95
واردات هشت قلم کاالی مصرفی از جمله
جــو ،روغن و دانه آفتــاب گردان نیز 300
درصد رشــد داشــت که بخشــی از این
کاالهای مصرفی نیز شامل کاالهای اساسی
است.
رئیس هیات مدیره فدراســیون واردات
گفت :در برخی کاالهای مصرفی که تولید
داخــل از نظر کمی یا کیفی پاســخگوی
تقاضای داخلی نیســت ،واردات انجام می
شــود؛ به عنوان نمونه در کاالهایی ماننند
گوشت و برنج ،تولید داخل پاسخگوی نیاز
نیست و واردات انجام می شود.
احتشــام زاده با تاکید بر اینکه در برخی

کاالها نیز به دلیل کیفیت پایین تولیدات
داخلی ،تقاضا برای کاالهای خارجی وجود
دارد ،گفت :ما باید به این سوال پاسخ دهیم
که چرا مصرف کنندگان از برخی تولیدات
داخلی رضایت ندارند و چرا کاالهای ما در
بازارهای بین المللی قابل رقابت نیستند؟
وی با اشاره به اینکه هر کاال برای اینکه در
سبد مشتری قرار گیرد ،باید مزیت نسبی یا
مزیت مطلق داشــته باشد ،گفت :ایران در
ســه حوزه هیدروکربور ،کشاورزی و معدن
دارای مزیت مطلق اســت و در زمینه های
حمل و نقــل جاده ای ،نیروی متخصص و
گردشگری از مزیت نسبی برخوردار است.
رئیس هیات مدیره فدراســیون واردات
تصریح کرد برای جلب رضایت مشــتریان
و کســب قابلیت رقابــت در بازارهای بین
المللی ،باید در این زمینه ها تمرکز بیشتری
داشته باشیم.
احتشــام زاده با تاکید بر اینکه مشتری
باید قدرت انتخاب داشته باشد و نمی توان
به صورت دستوری الزام کرد که همه باید
کاالی ایرانی را خریداری کنند ،گفت :نباید
کل تولیدات داخلــی را به عنوان کاالهای
اســتراتژیک تلقی کنیــم و از آنها حمایت
بیدریغ داشته باشیم زیرا که این حمایت
ها از افزایش راندمان جلوگیری می کند و
شــرایطی را برای ایجاد رانت به وجود می
آورد.

در خطوط تولید بهکار گرفته میشوند .آمار مشخصی از
میزان تخصیص ارز مبادلهای به کاالهای وارداتی وجود

ندارد اما در برخی محافل رقم  20میلیارد دالر بهعنوان
میزان ارز درنظر گرفتهشــده برای مصــارف وارداتی با

نرخ مبادلهای مطرح میشــود ،بنابراین برای قسمتی از
واردات  55میلیارد دالری رسمی کشور دسترسی به ارز
مبادلهای وجود ندارد ،ازاینرو هرگونه افزایش جزئی در
نرخ ارز اثرات نامطلوب برای تولیدکنندگانی بههمراه دارد
که مواد اولیه کارخانجات خود را وارد میکنند.
آری قیمت دالر که باال رفت ،قیمت بسیاری از کاالهای
اساســی هم درگیر تورم شــد .مثال برخی از رانندگان
تاکسی نرخ کرایه را حدود هزار تا دو هزار تومان افزایش
دادنــد و برخی از مالکان قیمتهای عجیبتری را برای
فروش خانه خود تعیین کردند .زمســتان سال گذشته
هم وقتــی دالر باال رفت ،اگزیم نیوز از جهش بازار برنج
در راســتای افزایش نرخ ارز خبر داد .در همان روزهای
زمستان سرد سال گذشته بود که با افزایش دالر ،برخی
از رسانهها از گران شدن بیسروصدای لبنیات ،تخممرغ و
برنج خارجی خبر دادند .به گزارش مهر ،در روز اول دی
ماه سال  ،96قیمت بطری شیر یک لیتری یکی از برندها
نسبت به دو هفته قبلتر  ٢٠٠تومان گران شده بود و
حدود  ٥٠٠تومان به نرخ پنیر  ٤٠٠گرمی یکی دیگر از
برندهای مشهور افزوده شده است؛ ضمن اینکه حدود سه
هفته قبل برند دیگری قیمت شــیر خود را  ٢٠٠تومان
گــران کرده بود و نــرخ آن را از  ٢٥٠٠تومان به ٢٧٠٠
تومان افزایش داده بود.
راســتی چرا افزایش قیمت دالر در ایران تا به این
انــدازه قیمت کاالهای اساســی را درگیر میکند اما
در کشــورهای اروپایی تاثیری روی رفاه مردم ندارد؟
پاسخ این سوال را«آلبرت بغزیان»یکی از کارسناسان
اقتصادی به همدلی داده است که در قالب یادداشت
زیر می خوانید.

همه چیز علیه «ریال» است
آلبرت بغزیان

کارشناس اقتصادی

نوسانات نرخ ارز فقط در کشورهایی بر زندگی مردم تاثیری ندارد که آن کشورها
دارای ارز جهانی باشــند .بر همین اساس کشورهایی که ارز جهانی دارند از نوسانات
نرخ ارز ضربه نمیخورند و تاثیر تورمی این نوسانات را بر روی قیمت کاالهای داخلی
احساس نمیکنند .در واقع کشورهایی که واحد پولی آنها ارزهای جهانیای چون
دالر ،یــن ،یوآن ،پوند و حتی روبل اســت ،از باال و پایین شــدن ارزش دالر ضربه
نمیخورند .این در حالی است که تنها زمانی که رابطه ارزی دالر با یکی از کشورهای
مقابل بر هم بخورد ،فقط با کاالهای کشــور مقابل خود مشکل پیدا میکنند و در
استفاده از کاالهای آن کشور دچار ضرر میشوند .برای مثال وقتی رابطه دالر با یورو
بر هم بخورد ،این زیان فقط برای کشوری که دارای یورو است محسوس خواهد بود.
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ﺗﺠﺪﻳﺪﻧﻈﺮﺧﻮﺍﻩ ﻓﺮﺡ ﻧﺎﺯ ﻋﺒﺪﻟﻰ ﻧﺎﺻﺮ-ﻣﺤﻤﺪﺣﺴﻴﻦ ﻣﺤﺮﺭﺳﻨﺎﺋﻰ ﺑﺎ ﻭﻛﺎﻟﺖ ﺁﻗﺎﻳﺎﻥ ﺍﺑﻮﺍﻟﻔﻀﻞ
ﭘﺮﻧﻴﺎﺑﺎﺭﺍﻥ-ﺍﺳﻤﻌﻴﻞ ﻣﺼﺒﺎﺡ ﺍﺳﻜﻮﺋﻰ ﺩﺍﺩﺧﻮﺍﺳﺖ ﺗﺠﺪﻳﺪﻧﻈﺮ ﺧﻮﺍﻫﻰ ﺑﻪ ﻃﺮﻓﻴﺖ ﺗﺠﺪﻳﺪﻧﻈﺮ
ﺧﻮﺍﻧﺪﮔﺎﻥ ﺍﻋﻈﻢ ﺭﻣﻀﺎﻥ -ﻣﺤﻤﺪﺭﺿﺎ ﮔﻞ ﻣﺤﻤﺪﻯ-ﺳﻴﻤﻴﻦ ﻋﻤﺎﺭﺕ ﺧﻮﺍﻩ-ﻣﺤﺴﻦ ﺑﺎﻗﺮﻟﻮﺋﻰ
ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺩﺍﺩﻧﺎﻣﻪ ﺷﻤﺎﺭﻩ  9601487ﺩﺭ ﭘﺮﻭﻧﺪﻩ ﻛﻼﺳﻪ  960771ﺷﻌﺒﻪ  207ﺗﻘﺪﻳﻢ
ﻛﻪ ﻃﺒﻖ ﻣﻮﺿﻮﻉ ﻣﺎﺩﻩ  73ﻭ ﻭ 346ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺁﺋﻴﻦ ﺩﺍﺩﺭﺳﻰ ﻣﺪﻧﻰ ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﻣﺠﻬﻮﻝ ﺍﻟﻤﻜﺎﻥ
ﺑﻮﺩﻥ ﺗﺠﺪﻳﺪﻧﻈﺮ ﺧﻮﺍﻧﺪﻩ ﻣﺮﺍﺗﺐ ﺗﺒﺎﺩﻝ ﻟﻮﺍﻳﺢ ﻳﻚ ﻧﻮﺑﺖ ﺩﺭ ﻳﻜﻰ ﺍﺯ ﺟﺮﺍﻳﺪ ﻛﺜﻴﺮﺍﻻﻧﺘﺸﺎﺭ
ﺁﮔﻬﻰ ﻣﻰ ﮔﺮﺩﺩ ﺗﺎ ﺗﺠﺪﻳﺪﻧﻈﺮ ﺧﻮﺍﻧﺪﻩ ﻇﺮﻑ ﺩﻩ ﺭﻭﺯ ﭘﺲ ﺍﺯ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺍﻧﺘﺸﺎﺭ ﺁﮔﻬﻰ ﺑﻪ ﺩﻓﺘﺮ
ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﻣﺮﺍﺟﻌﻪ ﻭ ﺿﻤﻦ ﺍﻋﻼﻡ ﻧﺸﺎﻧﻰ ﻛﺎﻣﻞ ﺧﻮﺩ ﻧﺴﺨﻪ ﺛﺎﻧﻰ ﺩﺍﺩﺧﻮﺍﺳﺖ ﻭ ﺿﻤﺎﺋﻢ ﺗﺠﺪﻳﺪﻧﻈﺮ
ﺧﻮﺍﻫﻰ ﺭﺍ ﺩﺭﻳﺎﻓﺖ ﻭ ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﭘﺎﺳﺨﻰ ﺩﺍﺭﺩ ﻛﺘﺒﺎ ﺑﻪ ﺍﻳﻦ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﺍﺭﺍﺋﻪ ﻧﻤﺎﻳﺪ ﺩﺭ ﻏﻴﺮ ﺍﻳﻦ
ﺻﻮﺭﺕ ﭘﺲ ﺍﺯ ﺍﻧﻘﻀﺎ ﻣﻬﻠﺖ ﻣﻘﺮﺭ ﻗﺎﻧﻮﻧﻰ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺍﺭﺳﺎﻝ ﭘﺮﻭﻧﺪﻩ ﺑﻪ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﺗﺠﺪﻳﺪﻧﻈﺮ
ﺍﻗﺪﺍﻡ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺷﺪ.

110/176862
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ﺁﮔﻬﻰ ﺍﺑﻼﻍ ﻭﻗﺖ ﺭﺳﻴﺪﮔﻰ ﻭ ﺩﺍﺩﺧﻮﺍﺳﺖ ﻭ ﺿﻤﺎﺋﻢ ﺑﻪ ﺍﻣﻴﺮ ﺣﺴﻴﻦ ﺻﻴﺎﺩﻯ ﻓﺮﺯﻧﺪ ﻣﺤﻤﺪ
ﺧﻮﺍﻫﺎﻥ ﺁﻗﺎﻯ ﻧﻌﻤﺖ ﺍﻟﻪ ﺷﻴﺦ ﻣﺮﺍﺩﻯ ﺩﺍﺩﺧﻮﺍﺳﺘﻰ ﺑﻪ ﻃﺮﻓﻴﺖ ﺧﻮﺍﻧﺪﻩ ﺁﻗﺎﻯ ﺍﻣﻴﺮ ﺣﺴﻴﻦ
ﺻﻴﺎﺩﻯ ﺑﻪ ﺧﻮﺍﺳﺘﻪ ﺍﻟﺰﺍﻡ ﺑﻪ ﻓﻚ ﭘﻼﻙ ﺧﻮﺩﺭﻭ ﻣﻄﺮﺡ ﻛﻪ ﺑﻪ ﺍﻳﻦ ﺷﻌﺒﻪ ﺍﺭﺟﺎﻉ ﻭ ﺑﻪ ﺷﻤﺎﺭﻩ
ﭘﺮﻭﻧﺪﻩ ﻛﻼﺳﻪ  9609982163201209ﺷﻌﺒﻪ  207ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﻋﻤﻮﻣﻰ ﺣﻘﻮﻗﻰ ﻣﺠﺘﻤﻊ
ﻗﻀﺎﻳﻰ ﺷﻬﻴﺪ ﻣﻔﺘﺢ ﺗﻬﺮﺍﻥ ﺛﺒﺖ ﻭ ﻭﻗﺖ ﺭﺳﻴﺪﮔﻰ ﻣﻮﺭﺥ  1397/3/19ﺳﺎﻋﺖ 9:00
ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻛﻪ ﺣﺴﺐ ﺩﺳﺘﻮﺭ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﻃﺒﻖ ﻣﻮﺿﻮﻉ ﻣﺎﺩﻩ  73ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺁﺋﻴﻦ ﺩﺍﺩﺭﺳﻰ ﻣﺪﻧﻰ ﺑﻪ ﻋﻠﺖ
ﻣﺠﻬﻮﻝ ﺍﻟﻤﻜﺎﻥ ﺑﻮﺩﻥ ﺧﻮﺍﻧﺪﻩ ﻭ ﺩﺭﺧﻮﺍﺳﺖ ﺧﻮﺍﻫﺎﻥ ﻣﺮﺍﺗﺐ ﻳﻚ ﻧﻮﺑﺖ ﺩﺭ ﻳﻜﻰ ﺍﺯ ﺟﺮﺍﻳﺪ
ﻛﺜﻴﺮﺍﻻﻧﺘﺸﺎﺭ ﺁﮔﻬﻰ ﻣﻴﮕﺮﺩﺩ ﺗﺎ ﺧﻮﺍﻧﺪﻩ ﻇﺮﻑ ﻳﻚ ﻣﺎﻩ ﭘﺲ ﺍﺯ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺍﻧﺘﺸﺎﺭ ﺁﮔﻬﻰ ﺑﻪ ﺩﻓﺘﺮ
ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﻣﺮﺍﺟﻌﻪ ﻭ ﺿﻤﻦ ﺍﻋﻼﻡ ﻧﺸﺎﻧﻰ ﻛﺎﻣﻞ ﺧﻮﺩ ﻧﺴﺨﻪ ﺛﺎﻧﻰ ﺩﺍﺩﺧﻮﺍﺳﺖ ﻭ ﺿﻤﺎﺋﻢ ﺭﺍ ﺩﺭﻳﺎﻓﺖ
ﻭ ﺩﺭ ﻭﻗﺖ ﻣﻘﺮﺭ ﻓﻮﻕ ﺟﻬﺖ ﺭﺳﻴﺪﮔﻰ ﺩﺭ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﺣﺎﺿﺮ ﮔﺮﺩﺩ.

110/176860
ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ
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ﺗﻬﺮﺍﻥ
ﻣﻔﺘﺢ
ﺷﻬﻴﺪ
ﻗﻀﺎﻳﻰ

ﺁﮔﻬﻰ ﻣﺮﺑﻮﻁ ﺑﻪ ﺗﺠﺪﻳﺪﻧﻆ ﺁﮔﻬﻰ ﺍﺑﻼﻍ ﺩﺍﺩﺧﻮﺍﺳﺖ ﻭ ﺿﻤﺎﺋﻢ ﺗﺠﺪﻳﺪﻧﻈﺮ ﺧﻮﺍﻫﻰ ﺑﻪ
ﺗﺠﺪﻳﺪﻧﻈﺮﺧﻮﺍﻩ ﻧﺎﺻﺮ ﺻﻔﺎ ﺩﺍﺩﺧﻮﺍﺳﺖ ﺗﺠﺪﻳﺪﻧﻈﺮ ﺧﻮﺍﻫﻰ ﺑﻪ ﻃﺮﻓﻴﺖ ﺗﺠﺪﻳﺪﻧﻈﺮ ﺧﻮﺍﻧﺪﻩ
ﺩﺍﻭﺩ ﻣﺨﺘﺎﺭﻯ-ﻧﺎﺻﺮ ﺩﺭﻳﺎﻧﻰ ﺍﻭﺻﺎﻟﻮ-ﺳﻴﻨﺎ ﺗﺮﻙ ﺯﺑﺎﻥ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺩﺍﺩﻧﺎﻣﻪ ﺷﻤﺎﺭﻩ 960330
ﺩﺭ ﭘﺮﻭﻧﺪﻩ ﻛﻼﺳﻪ  960164ﺷﻌﺒﻪ  207ﺗﻘﺪﻳﻢ ﻛﻪ ﻃﺒﻖ ﻣﻮﺿﻮﻉ ﻣﺎﺩﻩ  73ﻭ ﻭ 346ﻗﺎﻧﻮﻥ
ﺁﺋﻴﻦ ﺩﺍﺩﺭﺳﻰ ﻣﺪﻧﻰ ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﻣﺠﻬﻮﻝ ﺍﻟﻤﻜﺎﻥ ﺑﻮﺩﻥ ﺗﺠﺪﻳﺪﻧﻈﺮ ﺧﻮﺍﻧﺪﻩ ﻣﺮﺍﺗﺐ ﺗﺒﺎﺩﻝ ﻟﻮﺍﻳﺢ
ﻳﻚ ﻧﻮﺑﺖ ﺩﺭ ﻳﻜﻰ ﺍﺯ ﺟﺮﺍﻳﺪ ﻛﺜﻴﺮﺍﻻﻧﺘﺸﺎﺭ ﺁﮔﻬﻰ ﻣﻰ ﮔﺮﺩﺩ ﺗﺎ ﺗﺠﺪﻳﺪﻧﻈﺮ ﺧﻮﺍﻧﺪﻩ ﻇﺮﻑ ﺩﻩ ﺭﻭﺯ
ﭘﺲ ﺍﺯ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺍﻧﺘﺸﺎﺭ ﺁﮔﻬﻰ ﺑﻪ ﺩﻓﺘﺮ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﻣﺮﺍﺟﻌﻪ ﻭ ﺿﻤﻦ ﺍﻋﻼﻡ ﻧﺸﺎﻧﻰ ﻛﺎﻣﻞ ﺧﻮﺩ ﻧﺴﺨﻪ
ﺛﺎﻧﻰ ﺩﺍﺩﺧﻮﺍﺳﺖ ﻭ ﺿﻤﺎﺋﻢ ﺗﺠﺪﻳﺪﻧﻈﺮ ﺧﻮﺍﻫﻰ ﺭﺍ ﺩﺭﻳﺎﻓﺖ ﻭ ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﭘﺎﺳﺨﻰ ﺩﺍﺭﺩ ﻛﺘﺒﺎ ﺑﻪ ﺍﻳﻦ
ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﺍﺭﺍﺋﻪ ﻧﻤﺎﻳﺪ ﺩﺭ ﻏﻴﺮ ﺍﻳﻦ ﺻﻮﺭﺕ ﭘﺲ ﺍﺯ ﺍﻧﻘﻀﺎ ﻣﻬﻠﺖ ﻣﻘﺮﺭ ﻗﺎﻧﻮﻧﻰ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺍﺭﺳﺎﻝ
ﭘﺮﻭﻧﺪﻩ ﺑﻪ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﺗﺠﺪﻳﺪﻧﻈﺮ ﺍﻗﺪﺍﻡ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺷﺪ.

110/176855
ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﻋﻤﻮﻣﻰ
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ولی در ایران تغییــر دالر در مقابل یورو ،خیلی زود اثرش را روی ریال میگذارد .در
ایران چه دالر باال برود و چه پایین ،به ضرر تورم است و تاثیر آن روی قیمت کاالهای
داخلی محسوس است .زیرا ریال یک واحد پولی سوم در مقابل دالر و یورو است و فورا
در برابر به هم خوردن رابطه تعادلی این دو ارز واکنش نشان میدهد .بنابراین هر گونه
تغییری که دالر در برابر یورو اتفاق میافتد ،به ضرر ریال است؛ چه دالر افزایش یابد
و چه کاهش ریال متضرر میشود .چون ریال ارز جهانی نیست و درآمد کشور از راه
صادرات از طریق دالر است .بنابراین چون ریال ارز جهانی نیست ،تغییر در ارزش یورو
و پوند نیز میتواند منجر به کاهش ارزش ریال شود .اینکه چرا با باال رفتن دالر ،قیمت
کاالهای اساسی مردم دستخوش تغییر میشود نیز به این دلیل است که هزینه تولید
و قیمت واردات کاال از دیگر کشورها افزایش مییابد .این در حالی است که در آمریکا
هزینه الستیک به پول خود این کشور محاسبه میشود ،بدون آنکه قیمت کاالها را
تحت تاثیر قرار دهد .اما ایران کشوری است که مواد اولیه را از کشورهای دیگر وارد
میکند و بنابراین با افزایش قیمت دالر هزینه تولید هم افزایش مییابد.

ﺑﺮگ ﺻﻮﺭﺗﻤﺠﻠﺲ ﺭﺍﻯ ﺷﻮﺭﺍ ﺩﺭ ﺧﺼﻮﺹ ﺩﻋﻮﻯ ﺧﻮﺍﻫﺎﻥ ﺁﻗﺎﻯ ﺣﺴﻴﻦ ﺯﻳﻨﺪﻯ ﺑﻄﺮﻓﻴﺖ
ﺧﻮﺍﻧﺪﻩ ﺁﻗﺎﻯ ﻣﻬﺪﻯ ﻋﺒﺎﺳﻌﻠﻰ ﭘﻮﺭ ﺑﺨﻮﺍﺳﺘﻪ ﻣﻄﺎﻟﺒﻪ ﻣﺒﻠﻎ  37/000/000ﺭﻳﺎﻝ ﺑﺎﺑﺖ ﭼﻚ
ﺑﺮﮔﺸﺘﻰ ﺷﻤﺎﺭﻩ  073063/40ﺑﺎ ﻛﻠﻴﻪ ﺧﺴﺎﺭﺕ ﺩﺍﺩﺭﺳﻰ ﻭ ﺧﺴﺎﺭﺕ ﺗﺎﺧﻴﺮ ﺩﺭ ﺗﺎﺩﻳﻪ ﺍﺯ
ﺗﺎﺭﻳﺦ  95/11/30ﻟﻐﺎﻳﺖ ﺯﻣﺎﻥ ﺍﺟﺮﺍﻯ ﻛﺎﻣﻞ ﺣﻜﻢ ﻣﻰ ﺑﺎﺷﺪ ﺷﻮﺭﺍ ﺑﺎ ﻋﻨﺎﻳﺖ ﺑﻪ ﺟﺎﻣﻊ ﺍﻭﺭﺍﻕ
ﭘﺮﻭﻧﺪﻩ ﻭ ﻣﻔﺎﺩ ﺩﺍﺩﺧﻮﺍﺳﺖ ﺗﻘﺪﻳﻤﻰ ﻣﻼﺣﻈﻪ ﭼﻚ ﺷﻤﺎﺭﻩ  95/11/30- 03063/40ﺑﺎﻧﻚ
ﻣﻠﺖ ﺷﻌﺒﻪ )4126ﺑﻤﻴﺰﺍﻥ  37/000/000ﺭﻳﺎﻝ( ﻭ ﮔﻮﺍﻫﻴﻨﺎﻣﻪ ﻋﺪﻡ ﭘﺮﺩﺍﺧﺖ ﺁﻥ ﺍﺳﺘﻤﺎﻉ
ﺍﻇﻬﺎﺭﺍﺕ ﺧﻮﺍﻫﺎﻥ ﻋﺪﻡ ﺩﻓﺎﻋﻴﺎﺕ ﺧﻮﺍﻧﺪﻩ ﻋﻠﻴﺮﻏﻢ ﺍﺑﻼﻍ ﻧﺸﺮ ﺁﮔﻬﻰ ﻧﻈﺮ ﺑﻪ ﺍﻳﻨﻜﻪ ﺧﻮﺍﻧﺪﻩ ﻫﻴﭻ
ﮔﻮﻧﻪ ﺩﻟﻴﻞ ﻭ ﻣﺪﺭﻛﻰ ﻛﻪ ﺣﻜﺎﻳﺖ ﺍﺯ ﭘﺮﺩﺍﺧﺖ ﻭﺟﻪ ﭼﻚ ﻣﺴﺘﻨﺪ ﺩﻋﻮﻯ ﺑﻪ ﺧﻮﺍﻫﺎﻥ ﺩﺍﺷﺘﻪ ﺍﺭﺍﺋﻪ
ﻧﻤﻮﺩﻩ ﺍﺳﺖ ﻭ ﺑﻘﺎﻯ ﭼﻚ ﺩﺭ ﻳﺪ ﺩﺍﺭﻧﺪﻩ ﻣﺪﻳﻮﻧﻴﺖ ﺧﻮﺍﻧﺪﻩ ﺍﺳﺘﺼﺤﺎﺏ ﻣﻰ ﮔﺮﺩﺩ ﻋﻠﻴﻬﺬﺍ ﺷﻮﺭﺍ
ﺩﻋﻮﻯ ﺧﻮﺍﻫﺎﻥ ﺭﺍ ﻣﻘﺮﻭﻥ ﺑﻪ ﺻﺤﺖ ﺗﺸﺨﻴﺺ ﻭ ﻣﺴﺘﻨﺪﺍ ﺑﻪ ﻣﻮﺍﺩ  310ﻭ 313ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺗﺠﺎﺭﺕ ﻭ
ﻣﺎﺩﻩ  198ﻭ515ﻭ519ﻭ 522ﻕ ﺁ ﺩ ﻡ ﻭ ﺗﺒﺼﺮﻩ ﺍﻟﺤﺎﻗﻰ ﻣﺎﺩﻩ  2ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺻﺪﻭﺭ ﭼﻚ ﻭ ﻣﺎﺩﻩ 9
ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺷﻮﺭﺍﻯ ﺣﻞ ﺍﺧﺘﻼﻑ ﺣﻜﻢ ﺑﺮ ﻣﺤﻜﻮﻣﻴﺖ ﺧﻮﺍﻧﺪﻩ ﺑﻪ ﭘﺮﺩﺍﺧﺖ ﻣﺒﻠﻎ  37/000/000ﺭﻳﺎﻝ
ﻭ ﺧﺴﺎﺭﺕ ﺩﺍﺩﺭﺳﻰ ﻭ ﺧﺴﺎﺭﺕ ﺗﺎﺧﻴﺮﺗﺎﺩﻳﻪ  95/11/30ﻟﻐﺎﻳﺖ ﺯﻣﺎﻥ ﺍﺟﺮﺍﻯ ﻛﺎﻣﻞ ﺣﻜﻢ ﺻﺎﺩﺭ
ﻭ ﺍﻋﻼﻡ ﻣﻰ ﻧﻤﺎﻳﺪ ﺭﺍﻯ ﺻﺎﺩﺭﻩ ﻏﻴﺎﺑﻰ ﻭ ﻇﺮﻑ ﻣﺪﺕ ﺑﻴﺴﺖ ﺭﻭﺯ ﭘﺲ ﺍﺯ ﺍﺑﻼﻍ ﻗﺎﺑﻞ ﻭﺍﺧﻮﺍﻫﻰ ﻭ
ﺑﻴﺴﺖ ﺭﻭﺯ ﭘﺲ ﺍﺯ ﺁﻥ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﺠﺪﻳﺪﻧﻈﺮ ﺧﻮﺍﻫﻰ ﺩﺭ ﻣﺤﺎﻛﻢ ﻣﻰ ﺑﺎﺷﺪ.

110/176846

ﻗﺎﺿﻰ ﺷﻌﺒﻪ  855ﻣﺠﺘﻤﻊ ﺷﻤﺎﺭﻩ  18ﺷﻮﺭﺍﻯ ﺣﻞ ﺍﺧﺘﻼﻑ ﺷﻬﺮ ﺗﻬﺮﺍﻥ

ﺁﮔﻬﻲ ﻣﺰﺍﻳﺪﻩ ﺑﻪ ﻣﻮﺟﺐ ﭘﺮﻭﻧﺪﻩ ﺍﺟﺮﺍﻳﻲ ﻛﻼﺳﻪ /960281/283ﺝ ﻣﻮﺿﻮﻉ ﺍﺟﺮﺍﻳﻴﻪ ﺻﺎﺩﺭﻩ
ﺍﺯ ﺷﻌﺒﻪ  283ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﻋﻤﻮﻣﻰ ﺗﻬﺮﺍﻥ ﻟﻪ ﺧﺎﻧﻢ ﻓﺎﻃﻤﻪ ﺭﺿﺎﻳﻲ ﻭ ﻋﻠﻴﻪ ﻣﺤﻤﺪﺭﺿﺎ ﺭﻓﻴﻌﻲ ﺑﻪ
ﻣﺤﻜﻮﻣﻴﺖ ﭘﺮﺩﺍﺧﺖ ﺗﻌﺪﺍﺩ  110ﻗﻄﻌﻪ ﺳﻜﻪ ﺗﻤﺎﻡ ﺑﻬﺎﺭ ﺁﺯﺍﺩﻱ ﺑﺎﺑﺖ ﺍﺻﻞ ﺧﻮﺍﺳﺘﻪ ﻭﻣﺒﻠﻎ
76/230/000ﺭﻳﺎﻝ ﺑﺎﺑﺖ ﻫﺰﻳﻨﻪ ﺩﺍﺩﺭﺳﻲ ﻭ ﺣﻖ ﺍﻟﻮﻛﺎﻟﻪ ﻃﺒﻖ ﺗﺼﺮﻑ ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ ﺩﺭ ﺣﻖ
ﻣﺤﻜﻮﻡ ﻟﻪ ﻭ ﭘﺮﺩﺍﺧﺖ ﻣﺒﻠﻎ  108/900/000ﺭﻳﺎﻝ ﺑﺎﺑﺖ ﻧﻴﻢ ﻋﺸﺮ ﺩﻭﻟﺘﻰ ﺩﺭ ﺣﻖ ﺻﻨﺪﻭﻕ
ﺩﻭﻟﺖ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻋﺠﺰ ﻣﺤﻜﻮﻡ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﺯ ﭘﺮﺩﺍﺧﺖ ﻣﺤﻜﻮﻡ ﺑﻪ ﻭ ﭘﺲ ﺍﺯ ﻣﻌﺮﻓﻰ ﺍﻣﻮﺍﻝ ﺑﺸﺮﺡ
ﺯﻳﺮ ﺍﺯ ﺳﻮﻯ ﻣﺤﻜﻮﻡ ﻟﻪ /ﻣﺤﻜﻮﻡ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻣﻮﺍﻝ ﺗﻮﺳﻂ ﻛﺎﺭﺷﻨﺎﺱ ﺭﺳﻤﻰ ﺩﺍﺩﮔﺴﺘﺮﻯ ﺑﺸﺮﺡ
ﺫﻳﻞ ﺍﺭﺯﻳﺎﺑﻰ ﻭ ﺗﻮﺻﻴﻒ ﺍﺟﻤﺎﻟﻰ ﮔﺮﺩﻳﺪﻩ ﻭ ﻣﺼﻮﻥ ﺍﺯ ﺍﻋﺘﺮﺍﺽ ﻣﺎﻧﺪﻩ ﺍﺳﺖ ﻟﺬﺍ ﻣﻘﺮﺭ ﮔﺮﺩﻳﺪ
ﺍﻣﻮﺍﻝ ﻣﻮﺻﻮﻑ ﺩﺭ ﺭﻭﺯ ﺷﻨﺒﻪ ﻣﻮﺭﺥ  97/2/22ﺍﺯ ﺳﺎﻋﺖ 9ﺍﻟﻰ  9:30ﺩﺭ ﺩﻓﺘﺮ ﺷﻌﺒﻪ283
ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﻋﻤﻮﻣﻲ ﺗﻬﺮﺍﻥ ﻭﺍﻗﻊ ﺩﺭ ﺗﻬﺮﺍﻧﭙﺎﺭﺱ ﺗﻘﺎﻃﻊ ﺷﻬﻴﺪ ﺯﻳﻦ ﺍﻟﺪﻳﻦ ﻭ ﺷﻬﻴﺪ ﺑﺎﻗﺮﻯ ﻣﺠﺘﻤﻊ
ﺷﻬﻴﺪ ﺑﺎﻫﻨﺮ ﺍﺯ ﻃﺮﻳﻖ ﻣﺰﺍﻳﺪﻩ ﺑﻔﺮﻭﺵ ﻣﻰ ﺭﺳﺪ ﻗﻴﻤﺖ ﺍﻣﻮﺍﻝ ﺍﺯ ﭘﺎﻳﻪ ﺑﻬﺎﻯ ﺍﺭﺯﻳﺎﺑﻰ ﺷﺪﻩ
ﺗﻮﺳﻂ ﻛﺎﺭﺷﻨﺎﺱ ﺷﺮﻭﻉ ﻭ ﺑﻪ ﺷﺨﺼﻰ ﺣﻘﻴﻘﻰ ﻳﺎ ﺣﻘﻮﻗﻰ ﻛﻪ ﺑﺎﻻﺗﺮﻳﻦ ﻣﺒﻠﻎ ﺭﺍ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎﺩ
ﻧﻤﺎﻳﺪ ﻓﺮﻭﺧﺘﻪ ﺧﻮﺍﻫﺪﺷﺪ ﺩﻩ ﺩﺭﺻﺪ ﻣﺒﻠﻎ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎﺩﻯ ﻓﻰ ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ ﺍﺯ ﺑﺮﻧﺪﻩ ﻣﺰﺍﻳﺪﻩ ﺍﺧﺬ
ﻭ ﺍﻟﺒﺎﻗﻰ ﻇﺮﻑ ﻳﻜﻤﺎﻩ ﺍﺯ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺑﺮﮔﺰﺍﺭﻯ ﻣﺰﺍﻳﺪﻩ ﺑﺎﻳﺪ ﺑﺤﺴﺎﺏ ﺻﻨﺪﻭﻕ ﺩﺍﺩﮔﺴﺘﺮﻯ ﺗﻮﺩﻳﻊ
ﮔﺮﺩﺩ ﭘﺲ ﺍﺯ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﻣﺮﺍﺣﻞ ﻗﺎﻧﻮﻧﻰ ﻭ ﺻﺪﻭﺭ ﺣﻜﻢ ﺗﻤﻠﻴﻚ ﺍﻧﺘﻘﺎﻝ ﻣﻮﺭﺩ ﻣﺰﺍﻳﺪﻩ ﺑﻨﺎﻡ ﺧﺮﻳﺪﺍﺭ
ﻣﻨﺘﻘﻞ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺷﺪ ﺩﺭ ﺻﻮﺭﺗﻴﻜﻪ ﺩﺭ ﻣﻬﻠﺖ ﻣﻘﺮﺭ ﺧﺮﻳﺪﺍﺭ ﻭﺟﻪ ﻣﺰﺍﻳﺪﻩ ﺭﺍ ﭘﺮﺩﺍﺧﺖ ﻧﻨﻤﺎﻳﺪ
ﺳﭙﺮﺩﻩ ﻭﻯ ﭘﺲ ﺍﺯ ﻛﺴﺮ ﻫﺰﻳﻨﻪ ﻫﺎﻯ ﻣﺰﺍﻳﺪﻩ ﺑﻨﻔﻊ ﺩﻭﻟﺖ ﺿﺒﻂ ﻣﻰ ﮔﺮﺩﺩ ﻭ ﻣﺰﺍﻳﺪﻩ ﺗﺠﺪﻳﺪ
ﻣﻰﮔﺮﺩﺩ ﻛﻠﻴﻪ ﻫﺰﻳﻨﻪ ﻫﺎﻱ ﻧﻘﻞ ﻭ ﺍﻧﺘﻘﺎﻝ ﺑﻪ ﻋﻬﺪﻩ ﻣﺤﻜﻮﻡ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﺳﺖ ﻭ ﺍﺯ ﻣﺤﻞ ﻓﺮﻭﺵ
ﭘﺮﺩﺍﺧﺖ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺷﺪ .ﻃﺎﻟﺒﻴﻦ ﺩﺭ ﺻﻮﺭﺕ ﺗﻤﺎﻳﻞ ﻣﻰ ﺗﻮﺍﻧﻨﺪ  5ﺭﻭﺯ ﻗﺒﻞ ﺍﺯ ﺣﻠﻮﻝ ﻣﺰﺍﻳﺪﻩ
ﺑﺎ ﺍﺭﺍﺋﻪ ﻛﺎﺭﺕ ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﻣﻌﺘﺒﺮ ﺑﻪ ﺍﻳﻦ ﺍﺟﺮﺍ ﻣﺮﺍﺟﻌﻪ ﺗﺎ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺑﺎﺯﺩﻳﺪ ﺁﻧﺎﻥ ﺍﺯﻣﻮﺭﺩ ﻣﺰﺍﻳﺪﻩ
ﺩﺍﺩﻩ ﺷﻮﺩ  .ﻧﻈﺮﻳﻪ ﻛﺎﺭﺷﻨﺎﺳﻰ ﺑﺸﺮﺡ ﺯﻳﺮ ﻣﻴﺒﺎﺷﺪ :ﻣﻠﻚ ﺩﺭ ﻣﺎﻟﻜﻴﺖ ﻭﺭﺍﺙ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﻭ
ﻧﻈﺮﻳﻪ ﻛﺎﺭﺷﻨﺎﺳﻲ ﭘﻴﻮﺳﺖ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ .ﻋﻄﻒ ﺑﻪ ﭘﺮﻭﻧﺪﻩ ﺍﺟﺮﺍﻳﻲ ﻛﻼﺳﻪ /960281/283ﺝ
ﻣﻮﺿﻮﻉ ﺩﺍﺩﺧﻮﺍﺳﺖ ﺧﺎﻧﻢ ﻓﺎﻃﻤﻪ ﺭﺿﺎﻳﻲ ﺑﻄﺮﻓﻴﺖ ﺁﻗﺎﻱ ﻣﺤﻤﺪﺭﺿﺎ ﺭﻓﻴﻌﻲ ﺍﺯ ﻣﺤﻞ ﻭﻗﻮﻉ
ﻣﻠﻚ ﺗﻌﺮﻓﻪ ﺷﺪﻩ ﺑﻪ ﻧﺸﺎﻧﻲ ﺑﺰﺭﮔﺮﺍﻩ ﺭﺳﺎﻟﺖ ﺧﻴﺎﺑﺎﻥ ﺷﻬﻴﺪ ﻛﺮﺩ ﻛﻮﭼﻪ ﭘﺎﻟﻤﻴﺮﻱ ﭘﻼﻙ4
ﻭﺍﺣﺪ 2ﺑﺎﺯﺩﻳﺪ ﺑﻌﻤﻞ ﺁﻭﺭﺩﻩ ﻛﻪ ﭘﺲ ﺍﺯ ﺑﺮﺭﺳﻲ ﻭ ﻣﻌﺎﻳﻨﻪ ﻧﺘﻴﺠﻪ ﺑﺸﺮﺡ ﺫﻳﻞ ﺑﻪ ﺍﺳﺘﺤﻀﺎﺭ
ﻣﻲ ﺭﺳﺎﻧﺪ :ﻣﺸﺨﺼﺎﺕ ﺛﺒﺘﻲ ﻣﻠﻚ :ﺑﻤﻮﺟﺐ ﺗﺼﻮﻳﺮ ﺳﻨﺪ ﻣﺎﻟﻜﻴﺖ ﺍﺭﺍﺋﻪ ﺷﺪﻩ ﺑﻪ ﺷﻤﺎﺭﻩ
ﺩﻓﺘﺮﭼﻪ ﻣﺎﻟﻜﻴﺖ279761ﺏ 83ﺷﺸﺪﺍﻧﮓ ﻳﻚ ﺩﺳﺘﮕﺎﻩ ﺁﭘﺎﺭﺗﻤﺎﻥ ﻭﺍﻗﻊ ﺩﺭ ﻃﺒﻘﻪ ﺍﻭﻝ
ﺷﻤﺎﻟﻲ ﺑﻤﺴﺎﺣﺖ 69/72ﺷﺼﺖ ﻭ ﻧﻪ ﻣﺘﺮ ﻭ ﻫﻔﺘﺎﺩ ﻭ ﺩﻭ ﺩﺳﻴﻤﺘﺮﻣﺮﺑﻊ ﻗﻄﻌﻪ ﺍﻭﻝ ﺗﻔﻜﻴﻜﻲ
ﺷﻤﺎﺭﻩ 9453ﻧﻪ ﻫﺰﺍﺭ ﻭ ﭼﻬﺎﺭﺻﺪ ﻭ ﭘﻨﺠﺎﻩ ﻭ ﺳﻪ ﻓﺮﻋﻲ ﺍﺯ  .44ﭼﻬﻞ ﻭ ﭼﻬﺎﺭ ﻭ  45ﭼﻬﻞ ﻭ
ﭘﻨﺞ ﺍﺻﻠﻲ ﻣﻔﺮﻭﺯ ﻭ ﻣﺠﺰﻱ ﺷﺪﻩ ﺍﺯ ﭘﻼﻙ ﺻﺪﻭ ﻳﻚ ﻓﺮﻋﻲ ﺍﺯ ﺍﺻﻠﻲ ﻣﺬﻛﻮﺭ ﻭﺍﻗﻊ ﺩﺭ ﺑﺨﺶ11
ﺗﻬﺮﺍﻥ ﺑﺎ ﻗﺪﺭﺍﻟﺴﻬﻢ ﺍﺯ ﻋﺮﺻﻪ ﻭ ﺳﺎﻳﺮ ﻣﺸﺎﻋﺎﺕ ﻭ ﻣﺸﺘﺮﻛﺎﺕ ﻃﺒﻖ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺗﻤﻠﻚ ﺁﭘﺎﺭﺗﻤﺎﻧﻬﺎ
ﻭ ﺁﺋﻴﻦ ﻧﺎﻣﻪ ﺍﺟﺮﺍﻳﻲ ﺁﻥ ﺩﺭ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺑﻴﺴﺖ ﻭ ﻫﺸﺘﻢ ﺩﻳﻤﺎﻩ ﻳﻜﻬﺰﺍﺭ ﻭ ﺳﻴﺼﺪ ﻭ ﻫﺸﺘﺎﺩ ﻭ
ﭘﻨﺞ ﺫﻳﻞ ﺷﻤﺎﺭﻩ 442341ﺩﻓﺘﺮ 1878ﺻﻔﺤﻪ 77ﺛﺒﺖ ﻭ ﻣﺘﻌﺎﻗﺒﺎ ً ﺗﻤﺎﻣﻲ ﺷﺸﺪﺍﻧﮓ ﻣﻮﺭﺩ
ﺛﺒﺖ ﻃﻲ ﺳﻨﺪ ﻗﻄﻌﻲ ﺷﻤﺎﺭﻩ 8425ﻣﻮﺭﺥ  89/9/29ﺑﻪ ﺁﻗﺎﻱ ﻣﺤﻤﺪﺭﺿﺎ ﺭﻓﻴﻌﻲ ﻭ ﺧﺎﻧﻢ
ﻓﺎﻃﻤﻪ ﺭﺿﺎﺋﻲ ﺑﺎﻟﺴﻮﻳﻪ ﺍﻧﺘﻘﺎﻝ ﻳﺎﻓﺖ ﻭ ﺳﭙﺲ ﻣﻮﺭﺩ ﺑﺎﺯﺩﺍﺷﺖ ﺁﻥ ﺍﺟﺮﺍﻱ ﻣﺤﺘﺮﻡ ﻗﺮﺍﺭ ﮔﺮﻓﺖ
ﻣﺸﺨﺼﺎﺕ ﻇﺎﻫﺮﻱ ﻣﻠﻚ :ﺣﺴﺐ ﺑﺎﺯﺩﻳﺪ ﺑﻌﻤﻞ ﺁﻣﺪﻩ ﺍﭘﺎﺭﺗﻤﺎﻥ ﻣﻮﺭﺩ ﺗﻌﺮﻓﻪ ﺩﺭ ﺳﻤﺖ ﺷﻤﺎﻝ
ﻃﺒﻘﻪ ﺍﻭﻝ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻥ ﺟﻨﻮﺑﻲ ﻣﺠﻬﺰ ﺑﻪ ﺁﺳﺎﻧﺴﻮﺭ ﻭ ﺑﺎ ﻧﻤﺎﻱ ﺳﻨﮓ ﻭ ﺍﺳﻜﻠﺖ ﻓﻠﺰﻱ ﺷﺶ ﻃﺒﻘﻪ
ﺷﺎﻣﻞ ﻫﻤﻜﻒ ﺑﻌﻨﻮﺍﻥ ﭘﺎﺭﻛﻴﻨﮓ ﻭ ﭘﻨﺞ ﻃﺒﻘﻪ ﺩﻭ ﻭﺍﺣﺪﻱ ﻓﻮﻗﺎﻧﻲ ﻭ ﻗﺪﻣﺖ ﺣﺪﻭﺩ ﺩﻭﺍﺯﺩﻩ ﺳﺎﻝ
ﻭﺍﻗﻊ ﻭ ﻣﺸﺘﻤﻞ ﺑﺮ ﻫﺎﻝ ﻭ ﭘﺬﻳﺮﺍﻳﻲ ﻭ ﺩﻭ ﺍﺗﺎﻕ ﺧﻮﺍﺏ ﺑﺎ ﻛﻒ ﺳﻨﮓ ﻭ ﺩﻳﻮﺍﺭ ﮔﭻ ﻭ ﻧﻘﺎﺷﻲ
ﺷﺪﻩ ﺳﺮﻭﻳﺲ ﺍﻳﺮﺍﻧﻲ ﺑﺎ ﻛﻒ ﺳﺮﺍﻣﻴﻚ ﻭﺩﻳﻮﺍﺭﻛﺎﺷﻲ ﺣﻤﺎﻡ ﺑﺎ ﻛﻒ ﺳﺮﺍﻣﻴﻚ ﻭ ﺩﻳﻮﺍﺭ ﻛﺎﺷﻲ
ﻣﺠﻬﺰ ﺑﻪ ﺳﺮﻭﻳﺲ ﻓﺮﻧﮕﻲ ﺁﺷﭙﺰﺧﺎﻧﻪ ﺍﭘﻦ ﺑﺎ ﻛﻒ ﺳﺮﺍﻣﻴﻚ ﻭ ﺩﻳﻮﺍﺭ ﻛﺎﺷﻲ ﻭ ﻛﺎﺑﻴﻨﺖ MDF
ﺩﺍﺭﺍﻱ ﺍﻧﺸﻌﺎﺑﺎﺕ ﺁﺏ ﻭ ﺑﺮﻕ ﻭ ﮔﺎﺯ ﺑﻮﺩﻩ ﻭ ﮔﺮﻣﺎﻳﺶ ﻭ ﺳﺮﻣﺎﻳﺶ ﺁﻥ ﺑﺎ ﭘﻜﻴﺞ ﻭ ﻛﻮﻟﺮﺁﺑﻲ
ﺗﺎﻣﻴﻦ ﻣﻴﮕﺮﺩﺩ ﺣﺴﺐ ﻣﻨﺪﺭﺟﺎﺕ ﺗﺼﻮﻳﺮ ﺳﻨﺪ ﻣﺎﻟﻜﻴﺖ ﺍﺭﺍﺋﻪ ﺷﺪﻩ ﺁﭘﺎﺭﺗﻤﺎﻥ ﻓﺎﻗﺪ ﭘﺎﺭﻛﻴﻨﮓ ﻭ
ﺍﻧﺒﺎﺭﻱ ﺑﻮﺩﻩ ﻭ ﺣﺴﺐ ﺍﻇﻬﺎﺭ ﺩﺭ ﺗﺼﺮﻑ ﻣﺴﺘﺎﺟﺮ ﺍﺳﺖ ﻧﻈﺮﻳﻪ ﻛﺎﺭﺷﻨﺎﺳﻲ ﺑﺎ ﻋﻨﺎﻳﺖ ﺑﻪ ﻣﻮﺍﺭﺩ
ﻣﺸﺮﻭﺣﻪ ﻓﻮﻕ ﻭ ﻣﺴﺎﺣﺖ ﻭ ﻣﻮﻗﻌﻴﺖ ﻭ ﺩﺭ ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﻛﻠﻴﻪ ﻋﻮﺍﻣﻞ ﻣﻮﺛﺮ ﺩﺭ ﻗﻀﻴﻪ ﻭ ﻓﺎﺭﻍ
ﺍﺯ ﻣﻮﺍﺭﺩ ﺛﺒﺘﻲ ﻭ ﺣﻘﻮﻕ ﻣﺘﺮﺗﺐ ﺑﺮ ﻣﻠﻚ ﻭ ﻣﺪﺍﺭﻙ ﺍﺭﺍﺋﻪ ﺷﺪﻩ ﺁﻥ ﺍﺭﺯﺵ ﺳﻪ ﺩﺍﻧﮓ ﻣﺸﺎﻉ
ﺍﺯ ﺷﺸﺪﺍﻧﮓ ﺁﭘﺎﺭﺗﻤﺎﻥ ﻓﻮﻕ ﺑﺪﻭﻥ ﺍﺣﺘﺴﺎﺏ ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ ﺑﺪﻫﻲ ﺍﺣﺘﻤﺎﻟﻲ ﺑﻪ ﺷﻬﺮﺩﺍﺭﻱ ﺑﺎﻧﻜﻬﺎ ﻭ
ﺍﺷﺨﺎﺹ ﺣﻘﻴﻘﻲ ﻭ ﺣﻘﻮﻗﻲ ﻭ ﺩﺭ ﺻﻮﺭﺕ ﺑﻼﻣﻌﺎﺭﺽ ﺑﻮﺩﻥ ﻭ ﻋﺪﻡ ﺍﻧﺘﻘﺎﻝ ﻣﻨﺎﻓﻊ ﺁﻥ ﺑﻪ ﻏﻴﺮ
ﺑﻤﺒﻠﻎ1/550/000/000ﺭﻳﺎﻝ ﻣﻌﺎﺩﻝ ﻳﻜﺼﺪ ﻭ ﭘﻨﺠﺎﻩ ﻭ ﭘﻨﺞ ﻣﻴﻠﻴﻮﻥ ﺗﻮﻣﺎﻥ ﺑﺮﺍﻭﺭﺩ ﺍﻋﻼﻡ
ﻧﻈﺮ ﻣﻲﮔﺮﺩﺩ .ﺣﺴﺐ ﺍﻇﻬﺎﺭ ﺁﭘﺎﺭﺗﻤﺎﻥ ﺑﺎ ﻣﺒﻠﻎ ﻭﺩﻳﻌﻪ12/000/000ﺗﻮﻣﺎﻥ ﻭ ﺍﺟﺎﺭﻩ ﺑﻬﺎ
ﻣﺎﻫﻴﺎﻥ 1400000ﺗﻮﻣﺎﻥ ﺩﺭ ﺗﺼﺮﻑ ﻣﺴﺘﺎﺟﺮ ﺍﺳﺖ.
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