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تعديل ارزي ،خطر بروز بيماري هلندي را كم كرد

خبر
محمدقلييوسفي:

تكرار اشتباه اقتصادي در ايران
رويه است

ايران از نظر جمعيت مانند چين و هند بزرگ و مانند قطر و سنگاپور
كوچك نيست كه الزم باشد نيروي كار خود را از جاي ديگري وارد
كند .همچنين ايران نه مانند كره و ژاپن كمبود منابع دارد و نه
مانند فيليپين و اندونزي جزيره است .ايران در شاهراه اروپا -آسيا
قرار گرفته و داراي موقعيت استراتژيك بوده و سرشار از منابع نفت
و گاز و ...است .عليرغم اين همه امكانات ،ايران در زمره كشورهاي
فقير و توسعهنيافته است و با مشكالت متعدد دست و پنجه نرم
میکند .بنابراين میتوان سياستهای نادرست را عامل بروز این
وضعیت دانست و اینکه نظام تصميمگيري ايران ،برای بهبود و
اصالح شرایط تصميمات درستي اتخاذ نکرده است .اما جاي تعجب
دارد كه چرا همچنان به تكرار اشتباهات ميپردازند؟! به گزارش
«سبزینه» به نقل از ایانا ،اين روزها اقتصاد ايران بيشتر شبيه كالف
سردرگمي شده كه گرههاي كور آن ،با دست كه هيچ ،با دندان هم
باز نميشود! اوايل زمستان سال گذشته بود كه در پي اعتراضات
مردمي ديماه ،حسن روحاني در نشستي با رؤساي كميسيونهاي
تخصصي مجلس ،بر ضرورت جراحي اقتصاد ايران تأكيد كرد و
بهصراحت گفت« :هميشه نميشود مريض را با قرص خوب كرد و
گاهي نياز به جراحي وجود دارد ».اين روزها اقتصاد ايران به همان
بيمار العالجي تبديل شده كه با تجويزهاي ناگهاني و نادرست
دولتمردان ،وضعیتش رو به افول ميرود .اين بيماري همچون
اپيدمي خطرناكي هر روز به بخشهاي مختلف اقتصاد سرايت و
همه را دچار سردرگمي كرده است .گراني در بازار ارز ،سكه ،طال،
مسكن ،خودرو و ...تنها گوشه كوچكي از آشفتهبازار اقتصاد كشور
است كه صداي اعتراض مردم ،بازاريان و صنوف مختلف را درآورده
است .اعتراضات اخير مردم هم نشاندهنده عمق نارضايتي جامعه
از وضعيت موجود است .اين اعتراضات در حالي پي گرفته ميشود
كه بسياري از كارشناسان اقتصادي اعتقاد دارند مشكالت اقتصادي
موجود در كشور ساختاري است و اگر همين حاال هم براي اصالح
آن اقدام كنيم دير شده است.
واقعيت اقتصادي ايران چيست؟
در اين باره محمدقلي يوسفي ،اقتصاددان ،ميگويد :اوضاع كنوني
اقتصاد ايران شبيه بازار آشفتهاي است كه هر طرف آن را بگيري،
باز هم بُعد ديگري وجود دارد كه از دست در برود .بحران اقتصادي
كه هماكنون با آن مواجه هستيم ،نتيجه چهار دهه تجمع مشكالت
و پشت گوش انداختنهاي مسئوالن است كه حاال همچون غدهاي
بدخيم گريبان اقتصاد ايران را گرفته است .نزديك به  40سال
است كه ندانمكاريهاي بسیاری در كشور رخ داده و به جاي
اينكه دولتمردان از گذشته و ناكاميها درس بگيرند ،اشتباهات
را به دست فراموشي ميسپارند .ممكن است برخي ادعا كنند
كه اينطور نيست و ما از بحرانها ،آسيبها و مشكالت اقتصادي
گذشته درس گرفتهايم ،اما نكته اينجاست كه اگر چنين ادعايي
صحت داشت ،االن ما اينجا و در اين مرحله از بحران نبوديم .او
با اشاره به اينكه سياستهاي نادرست مدام در حال تكرار شدن
است ،ادامه ميدهد :سياستهايي كه بعد از چند بار شكست انتظار
ميرفت ديگر دنبال نشود ،براي چندمين بار در حال تكرار است.
بحران كه توسط مردم ايجاد نميشود ،اين مسئوالن هستند كه
با ندانمكاريهاي خود ،كوه مشكالت را بلند و بلندتر ميكنند.
متغيرهاي بنيادي اقتصاد بايد جزو سرآمدها باشد؛ مث ً
ال ايران از نظر
جمعيت مانند چين و هند بزرگ و مانند قطر و سنگاپور كوچك
نيست كه الزم باشد نيروي كار خود را از جاي ديگري وارد كند.
همچنين ايران نه مانند كره و ژاپن كمبود منابع دارد و نه مانند
فيليپين و اندونزي جزيره است .ايران در شاهراه اروپا -آسيا قرار
گرفته و داراي موقعيت استراتژيك بوده و سرشار از منابع نفت و
گاز و ...است .عليرغم اين همه امكانات ،ايران در زمره كشورهاي
فقير و توسعه نيافته است و با مشكالت متعدد دست و پنجه نرم
میکند .نتايج نشان ميدهد كه سياستها نادرست بوده و نظام
تصميمگيري ايران ،تصميمات درستي اتخاذ نکرده است .اما جاي
تعجب دارد كه چرا همچنان به تكرار اشتباهات ميپردازند؟!
يوسفي معتقد است :عملكرد تيم سياستگذاران اقتصادي را
بايد در زمان بحراني محك زد .اگر اقتصاد مسير سالمي را طي
كند ،آن را به اقتصاددان نسبت نميدهند ،اما اگر بحراني رخ دهد
آنجاست كه صاحبنظران ،متخصصان و مشاوران بايد پاسخگو
باشند .مبالغ بسيار عظيمي از منابع كشور تحت عناوين مختلف
به كار گرفته ميشود و نتيجه آن اين است كه هر بار بحراني از
پي بحران ديگر به وجود ميآيد .او با انتقاد از اينكه مسئوالن
گوش شنوايي در برابر نظر كارشناسان و اقتصاددانان ندارند،
میگوید :بيتوجهي به نظر كارشناسان و شناسايي نكردن ريشه
مشكالت ،در حال حاضر اقتصاد را به معضلي بسيار پيچيده تبديل
كرده است كه به علت گستردگي ،ديگر مشكالت قابل حل كردن
نيستند ،چراكه نابساماني اقتصادي در كشور بيداد ميكند و نكته
اينجاست كه مشكالت به صورت زنجيروار به هم متصل شدهاند.
بايد قبل از اينكه کار به اينجا ميرسيد ،مسئوالن تصميمات الزم
را ميگرفتند و مانع از آن ميشدند كه بحران فراگير و چندوجهي
شود .آنچه ما شاهد آن هستيم چيزي جز بروز بحران در اقتصاد
ايران نيست .اين داستان تلخ ناشي از سياستهاي نادرستي است
كه در تمام زمينهها اتخاذ شده است .تنها ميتوان گفت سياست
خارجي توانسته تا حدودي در زمينه برجام خوب عمل كند .در
حال حاضر مردم با مشكل روبهرو هستند ،اگر مشكالت نباشد،
چرا مردم بايد هر روز در گوشهاي دست به اعتراض بزنند؟ اين
اقتصاددان میافزاید :متأسفانه مسئوالن به اعتراضات اخير توجهي
نميكنند و با تجويزهاي ناگهاني خود وضعيت را بحرانيتر كردهاند.
اعتبار گفتههاي مسئوالن در بين مردم از بين رفت ه و آنها ديگر
روي قولهاي مسئوالن حساب نميكنند ،چراكه هر روز مشكالت
اجتماعي ،تورم ،فقر ،بيكاري و ...گستردهتر ميشود و همه اینها
دست به دست هم داده تا صداي نارضايتي مردم بلند باشد .اگر
نتوان از طريق كالم مردم را قانع كرد ،يعني مسئوالن چيزي براي
گفتن ندارند و اقدامات بيفايده بوده که اين زيان بزرگي براي
كشور است .يوسفي خاطرنشان ميكند :مسأله اساسي اينجاست
كه سياستمداران سعي دارند واقعيت را وارونه جلوه دهند .متأسفانه
در سالهاي اخير اقدامي صورت نگرفته كه اقتصاد ايران رونق
پيدا كند ،توليد باال برود و رفاه مردم افزايش يابد .وقتي تمام
فعاليتهاي اقتصادي دولت در معرض جبهههاي سياسي و جناحي
قرار ميگيرد ،نتيجه اين است كه مردم رها شده و تنها رضايت دو
جناح مطرح ميشود .در سالهاي گذشته اتكای مسئوالن اين بوده
كه درآمد نفت را به جاي توليد ،روانه فعاليتهاي تجاري ،خدماتي
و داللي كنند و نتيجهاش این شد كه اقتصاد ايران بهشدت وابسته
به واردات شده است .برخي ميپرسند منشأ مشكالت كنوني
فشارهاي بينالمللي است يا مشكالت داخلي؟ بايد تأكيد كنم كه
مشكالت برجام نيز توسط سياستمداران ايجاد شده است؛ اگر طي
اين سالها سياستهاي درستي اتخاذ ميشد ،چنين اتفاقي رخ
نميداد .اينكه سياستمداران دو جناح جنگ زرگري راه بیندازند
تا دولت تضعيف شود ،براي مردم هيچ فايدهاي ندارد ،بايد كار از
اساس اصالح شود و تصميمگيريها تغيير كند؛ در غير اين صورت
وضعيت اقتصاد كشور هر روز بحرانيتر خواهد شد.

روی خط

اقتصاد در چالش نوسانات ارزی

سبزینه
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رضا کالنی

كمشدن خطر بروز بيماري هلندي در
اقتصاد ايران يا همان سيل واردات ،يكي
از دستاوردهاي تعديل ارزي امسال است
كه به تدريج خود را در شاخصهاي كالن
اقتصادي نشان ميدهد .افزايش نرخ ارز
در ماههاي اخير بهويژه در زمستان پارسال
سبب شد تا نسبت شاخص اقالم قابل
تجارت به كاالها و خدمات غيرقابل تجارت
از عدد «يك» فراتر رود .اين نسبت در
صورتي كه پايينتر از عدد يك باشد ،يكي
از نشانههاي بروز بيماري هلندي در اقتصاد
كشورهاست ،زيرا اين بيماري در زمان ثابت
نگه داشتن نرخ اسمي ارز به دليل واردات
بيرويه بروز ميكند .در يك تقسيمبندي
كلي ،كاالها و اقالم مصرفي خانوارها به دو
گروه «قابل تجارت» و «غيرقابل تجارت»
تقسيم ميشوند؛ اقالم قابل تجارت آنهايي
هستند كه در مكاني توليد شده و در مكاني
دورتر عرضه و مصرف شوند؛ بنابراين قابل
تجارت بوده و ميتوان بهاي اين نوع كاالها
را از طريق واردات كنترل كرد .كاالهاي
صنعتي ،كشاورزي و اقالم مصرفي خانوارها
در اين گروه جاي ميگيرند .در دسته
ديگر ،اقالم غيرقابل تجارت قرار دارند كه
خاصيت جابهجايي و جايگزيني ندارند؛
آنها شامل خدمات عمومي ،مخابراتي،
بهداشت ،مسكن و اجاره مسكن و نظاير
آن است هستند .با اين حال ،بهاي كاالهاي
قابل تجارت به دليل قابليت جابهجايي و
صادرات ،از مولفههايي چون «تغييرات نرخ
ارز» و «تغيير قيمت در بازارهاي جهاني» و
«هزينههاي حمل و نقل» اثر ميگيرد ،در
حالي كه قيمتها در گروه كاالهاي غيرقابل
تجارت متأثر از سياستگذاري دولتهاست.
با توجه به نقش تعيينكننده نرخ برابري
ارز در تعيين قيمت كاالهاي قابل تجارت،
هرگونه تثبيت نرخ اسمي ارز ،به شيوع
واردات ميانجامد .در ماههاي اخير كه
افزايش نرخ برابري ارزها شدت گرفته،
تركيب تورم در دو گروه كاالي يادشده نيز
تغيير كرده است؛ براي نمونه در سال 1395
نرخ تورم ساالنه  9درصد محاسبه شد؛ اما
اين شاخص در گروه كاالهاي قابل تجارت
 6/9و در گروه كاالهاي غيرقابل تجارت

 11/5درصد بود .در سال گذشته اين تركيب
معكوس شد و در حالي كه شاخص كل تورم
در اين سال  9/6درصد اعالم شد ،نرخ تورم
در گروه كاالهاي قابل تجارت  10/6درصد و
در گروه كاالهاي غيرقابل تجارت  8/9درصد
بود؛ يعني اينكه نرخ تورم در گروه كاالهاي
قابل تجارت از نرخ تورم ساالنه پيشي گرفت.
اين تغيير نشان ميدهد افزايش نرخ ارز به
رشد بهاي كاالهاي قابل تجارت منجر شده
كه ميتواند سدي در برابر واردات بيرويه و
بروز بيماري هلندي در اقتصاد ايران باشد.
نگاهي به نرخ تورم در گروههاي كااليي
ياد شده از ابتداي امسال نيز خالي از لطف
نيست؛ بر اساس آماري كه بانك مركزي
از دو ماهه ابتدايي امسال منتشر كرده،
نرخ تورم در  12ماهه منتهي به فروردين
امسال نسبت به 12ماهه منتهي به فروردين
پارسال9/2درصد بوده ،در حالي كه نرخ
تورم در گروه اقالم قابل تجارت  9/7درصد
و در گروه اقالم غيرقابل تجارت  8/9درصد
بوده است .همچنين در حالي كه نرخ تورم
در  12ماهه منتهي به ارديبهشت ماه امسال
نسبت به ارديبهشت ماه پارسال  9/1درصد
اعالم شد ،اين شاخص در اقالم قابل تجارت
 9/3درصد و در اقالم غيرقابل تجارت 8/9
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ﭘﺎﺳﺨﻰ ﺩﺍﺭﺩ ﻛﺘﺒﺎ“ ﺑﻪ ﺍﻳﻦ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﺍﺭﺍﺋﻪ ﻧﻤﺎﻳﺪ .ﺩﺭ ﻏﻴﺮ ﺍﻳﻦ ﺻﻮﺭﺕ ﭘﺲ ﺍﺯ ﺍﻧﻘﻀﺎﻯ ﻣﻬﻠﺖ
ﻣﻘﺮﺭ ﻗﺎﻧﻮﻧﻰ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺍﺭﺳﺎﻝ ﭘﺮﻭﻧﺪﻩ ﺑﻪ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﺗﺠﺪﻳﺪﻧﻈﺮ ﺍﻗﺪﺍﻡ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺷﺪ.

110/30932
ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﻋﻤﻮﻣﻰ

ﺣﻘﻮﻗﻰ

ﻣﺪﻳﺮ ﺩﻓﺘﺮ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﺣﻘﻮﻗﻰ ﺷﻌﺒﻪ 11
ﻣﺠﺘﻤﻊ ﻗﻀﺎﻳﻰ ﺷﻬﻴﺪ ﺑﻬﺸﺘﻰ ﺗﻬﺮﺍﻥ

ﺍﺟﺮﺍﻳﻴﻪ ﻣﺸﺨﺼﺎﺕ ﻣﺤﻜﻮﻡ ﻟﻪ  /ﻣﺤﻜﻮﻡ ﻟﻬﻢ :ﺩﺍﻭﺩ ﺍﻛﺒﺮﻯ ﺍﺑﻴﺎﻧﻪ ،ﻧﺎﻡ ﭘﺪﺭ :ﻋﻠﻰ ﺍﻛﺒﺮ
ﻣﺸﺨﺼﺎﺕ ﻣﺤﻜﻮﻡ ﻋﻠﻴﻪ  /ﻣﺤﻜﻮﻡ ﻋﻠﻴﻬﻢ -1 :ﻫﻤﺪﻡ ﺯﻧﺪﻯ  -2ﻣﺤﻤﺪ ﻣﺸﻴﺮﻯ ﺗﺒﺎﺭ
 -3ﺳﻴﻤﻴﻦ ﺍﻛﺒﺮﻯ ﺍﺑﻴﺎﻧﻪ  -4ﺣﺴﻦ ﻋﻠﻴﺎﻧﻰ  -5ﺻﺎﻟﺢ ﺻﺎﺩﻗﻰ  -6ﺻﺪﻳﻘﻪ ﺻﺎﺩﻗﻰ
-7ﺻﻐﺮﻯ ﺻﺎﺩﻗﻰ  -8ﺷﻴﺮﻳﻦ ﺍﻛﺒﺮﻯ ﺍﺑﻴﺎﻧﻪ  -9ﻋﻠﻰ ﻋﺒﺎﭼﻰ  -10ﺻﺎﺩﻕ ﺻﺎﺩﻗﻰ
 -11ﺣﻤﻴﺪﺭﺿﺎ ﺍﻛﺒﺮﻯ ﺍﺑﻴﺎﻧﻪ  -12ﻓﺎﻃﻤﻪ ﻓﻼﺣﻰ ﺍﺑﻴﺎﻧﻪ  -13ﺍﻛﺒﺮ ﻣﺤﻤﺪﻯ  -14ﭘﺮﻭﻳﻦ
ﺍﻛﺒﺮﻯ ﺍﺑﻴﺎﻧﻪ  -15ﺷﻬﺮﻩ ﺍﻛﺒﺮﻯ ﺍﺑﻴﺎﻧﻪ  -16ﺷﻬﻴﻦ ﺍﻛﺒﺮﻯ ﺍﺑﻴﺎﻧﻪ  -17ﻋﻠﻰ ﺍﺻﻐﺮ
ﻳﻮﺳﻒ ﺗﺮﻛﻤﻦ  -18ﻋﻠﻴﺮﺿﺎ ﺍﻛﺒﺮﻯ ﺍﺑﻴﺎﻧﻪ ﻣﺤﻜﻮﻡ ﺑﻪ :ﺑﻪ ﻣﻮﺟﺐ ﺩﺭﺧﻮﺍﺳﺖ ﺍﺟﺮﺍﻯ
ﺣﻜﻢ ﻭ ﺷﻤﺎﺭﻩ ﺩﺍﺩﻧﺎﻣﻪ ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ  9609970227100243ﺷﻌﺒﻪ  11ﻭ ﺩﺍﺩﻧﺎﻣﻪ ﺷﻤﺎﺭﻩ
 9609970222801659ﺷﻌﺒﻪ  28ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﺗﺠﺪﻳﺪﻧﻈﺮ ﻣﺤﻜﻮﻡ ﻋﻠﻴﻪ ﻣﺤﻜﻮﻡ ﺍﻧﺪ ﺑﻪ
ﺗﺨﻠﻴﻪ ﻣﺤﻞ ﻣﻮﺭﺩ ﺍﺟﺎﺭﻩ ﺑﻪ ﺍﻧﻀﻤﺎﻡ ﭘﺮﺩﺍﺧﺖ ﺧﺴﺎﺭﺍﺕ ﺩﺍﺩﺭﺳﻰ ﺩﺭ ﺣﻖ ﺧﻮﺍﻫﺎﻥ ﻫﺎ ﻭ
ﭘﺮﺩﺍﺧﺖ ﻧﻴﻢ ﻋﺸﺮ ﺩﻭﻟﺘﻰ.

110/30927
ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﻋﻤﻮﻣﻰ

ﺣﻘﻮﻗﻰ

ﻣﺪﻳﺮ ﺩﻓﺘﺮ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﺣﻘﻮﻗﻰ ﺷﻌﺒﻪ 11
ﻣﺠﺘﻤﻊ ﻗﻀﺎﻳﻰ ﺷﻬﻴﺪ ﺑﻬﺸﺘﻰ ﺗﻬﺮﺍﻥ

ﺍﺟﺮﺍﻳﻴﻪ ﻣﺸﺨﺼﺎﺕ ﻣﺤﻜﻮﻡ ﻟﻪ  /ﻣﺤﻜﻮﻡ ﻟﻬﻢ -1 :ﺑﻴﮋﻥ ﺭﺍﺛﻰ ﺍﺭﺷﺎﺩﻯ ،ﻧﺎﻡ ﭘﺪﺭ :ﻣﺤﻰ ﺍﻟﺪﻳﻦ
 -2ﭘﺮﻳﺴﺎ ﺭﺍﺛﻰ ﺍﺭﺷﺎﺩﻯ ،ﻧﺎﻡ ﭘﺪﺭ :ﻣﺤﻰ ﺍﻟﺪﻳﻦ ﻣﺸﺨﺼﺎﺕ ﻣﺤﻜﻮﻡ ﻋﻠﻴﻪ  /ﻣﺤﻜﻮﻡ ﻋﻠﻴﻬﻢ:
 -1ﻗﺎﺳﻢ ﻛﺎﻇﻢ ﺯﺍﺩﻩ  -2ﺳﻴﺪ ﺣﻤﻴﺪﺭﺿﺎ ﭘﻴﺎﻣﻰ ،ﻧﺎﻡ ﭘﺪﺭ :ﻣﺠﺘﺒﻰ  -3ﻋﻈﻴﻢ ﻋﻈﻤﺎﻳﻰ  -4ﻧﺴﺎء
ﺟﻮﺍﻧﻜﺎﺭﻯ  -5ﺳﻴﺪﻣﺠﺘﺒﻰ ﭘﻴﺎﻣﻰ ،ﻧﺎﻡ ﭘﺪﺭ :ﻣﻨﻮﭼﻬﺮ  -6ﭘﺮﻭﻳﺰ ﺗﺠﻠﻰ  -7ﺍﺩﺍﺭﻩ ﺳﺮﭘﺮﺳﺘﻰ
 ﺩﺍﺩﺳﺮﺍﻯ ﻋﻤﻮﻣﻰ ﻭ ﺍﻧﻘﻼﺏ ﻧﺎﺣﻴﻪ  25ﺗﻬﺮﺍﻥ ﺍﺩﺍﺭﻩ ﺍﻣﻮﺭ ﺳﺮﭘﺮﺳﺘﻰ  -8ﻣﻬﺪﻯ ﻓﺘﺢ ﺁﺑﺎﺩﻯ -9ﺍﺳﻤﺎﻋﻴﻞ ﻛﺎﻇﻢ ﺯﺍﺩﻩ ﻣﺤﻜﻮﻡ ﺑﻪ :ﺑﻪ ﻣﻮﺟﺐ ﺩﺭﺧﻮﺍﺳﺖ ﺍﺟﺮﺍﻯ ﺣﻜﻢ ﻭ ﺷﻤﺎﺭﻩ ﺩﺍﺩﻧﺎﻣﻪ
ﺍﺻﻼﺣﻰ ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ  9609970227101100ﻭ ﺩﺍﺩﻧﺎﻣﻪ ﺷﻤﺎﺭﻩ 9609970227101001
ﻣﺤﻜﻮﻡ ﻋﻠﻴﻪ ﻣﺤﻜﻮﻡ ﺍﻧﺪ ﺑﻪ ﺗﺨﻠﻴﻪ ﻣﻐﺎﺯﻩ ﻣﻮﺻﻮﻑ ﺩﺭ ﺩﺍﺩﻧﺎﻣﻪ ﺩﺭ ﻗﺒﺎﻝ ﺩﺭﻳﺎﻓﺖ ﻧﺼﻒ ﺣﻖ
ﻛﺴﺐ ﻭ ﭘﻴﺸﻪ ﻭ ﺗﺠﺎﺭﺕ ﻣﻌﻴﻨﻪ ﺩﺭ ﻧﻈﺮﻳﻪ ﻛﺎﺭﺷﻨﺎﺱ .ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺧﻮﺍﻧﺪﮔﺎﻥ ﻣﺤﻜﻮﻣﻨﺪ ﺧﺴﺎﺭﺍﺕ
ﺩﺍﺩﺭﺳﻰ ﺭﺍ ﺩﺭ ﺣﻖ ﺧﻮﺍﻫﺎﻥ ﻫﺎ ﭘﺮﺩﺍﺧﺖ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ .ﭘﺮﺩﺍﺧﺖ ﻧﻴﻢ ﻋﺸﺮ ﺩﻭﻟﺘﻰ ﻧﻴﺰ ﺑﺮﻋﻬﺪﻩ
ﻣﺤﻜﻮﻡ ﻋﻠﻴﻬﻢ ﻣﻰ ﺑﺎﺷﺪ.

110/30922
ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﻋﻤﻮﻣﻰ

ﺣﻘﻮﻗﻰ

درصد بوده است .اين ارقام نشان ميدهد در
دو ماهه ابتدايي امسال ،نرخ تورم نه تنها
در اقالم قابل تجارت بيش از اقالم غيرقابل
تجارت بوده ،بلكه در اقالم غيرقابل تجارت
تغييري نداشته و ثابت مانده است.
جعفر مهديزاده ،مدير اداره بررسيها و
سياستهاي اقتصادي بانك مركزي ،در اين
باره گفت :از آنجا كه كاالهاي قابل تجارت
بهشدت از نرخ ارز تأثير ميپذيرند ،با تعديل
ارزي ،شاهد افزايش قيمت اين گروه كاالها
خواهيم بود .وي افزود :از آنجا كه كاالهاي
غيرقابل تجارت خدمات بخش عمومي،
بهداشت و نظاير آن را در بر ميگيرد،
هرگونه تغيير در نرخ تورم اين نوع كاالها
بيانگر سياستگذاريهاي دولت است.
بيماري هلندي كه نخستينبار در كشور
هلند روي داد ،يك پديده ضدصنعتي است
و اغلب كشورهايي كه درآمدهايي از فروش
منابع طبيعي از جمله نفت و گاز دارند؛ به آن
مبتال هستند .اين عارضه زماني رخ ميدهد
كه درآمد يك كشور بر اثر عوامل فصلي به
صورت ناگهاني افزايش مييابد و دولتها
با تصور دائمي بودن اين درآمد آن را در
ق كنند .از آنجا كه با افزايش
جامعه تزري 
درآمد ،تقاضا براي خريد كاالها و خدمات
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مراسم توديع و معارفه مديران عامل و اعضاي هيئتمديره قديم و جديد
گروه سرمايهگذاري تأمين آتيه تدبير سبز در محل صندوق رفاه و تأمين
آتيه كاركنان برگزار شد .به گزارش روابط عمومي بانك كشاورزي ،در
اين مراسم روحاهلل خدارحمي ،رئيس هيئتمديره و مديرعامل بانك
كشاورزي ،ضمن حمايت از صندوق رفاه و تأمين آتيه بر تدوين برنامه
كسب و كار ،مديريت ريسك ،كنترل و نظارت دقيق بر شركتهاي تابعه
صندوق تأكيد كرد .وي با اشاره به ضرورت سرمايهگذاري صندوق در
شركتهاي سودآور ،ورود اين صندوق به حوزههاي جديد سرمايهگذاري
مانند فين تكها و بازار سرمايه را ضروري دانست و افزود :از اين طريق
ميتوان عالوه بر كسب درآمد جاري ماهانه ،نسبت به توسعه و گسترش
فعاليتهاي صندوق و افزايش دارايي صندوق اقدام كرد .مديرعامل
بانك كشاورزي با اشاره به معرفي مديرعامل جديد گروه سرمايهگذاري
(هلدينگ) تأمين آتيه تدبير سبز گفت :با استفاده از تجارب موفق ساير
هلدينگهاي كشور بايد يك گروه مالي قوي و سودآور داشته باشيم
كه زير نظر صندوق رفاه و تأمين آتيه ،به منبع مطمئني براي كمك
به بهبود معيشت همكاران بازنشسته تبديل و خيلي زود آثار فعاليت آن
در ارتقای سطح دريافتي به همكاران بازنشسته مشاهده شود .استفاده
از ايدههاي درآمدزا ،اعمال مديريت ريسك و رعايت اصول حاكميت
شركتي همراه با سالمت كاري و رعايت قوانين و مقررات براي ايجاد يك
گروه سرمايهگذاري (هلدينگ) قوي از ديگر نكات مورد تأكيد مديرعامل
و رئيس هيئتمديره بانك بود .در پايان اين مراسم ،احمدرضا سبزواري
به عنوان عضو هيئتمديره و مديرعامل جديد گروه سرمايهگذاري
(هلدينگ) تأمين آتيه تدبير سبز معرفي و از حجتاهلل اژدر ،مديرعامل
سابق گروه ،قدرداني شد .در این مراسم همچنین معماريان ،زلقي،
سبزواري ،پورعباس و ايزدي به عنوان اعضاي هيئتمديره جديد گروه
سرمايهگذاري(هلدينگ)تأمينآتيهتدبيرسبزمنصوبشدند.

افزايش مييابد ،بازار عرضه و تقاضا به هم
ميخورد كه نتيجه مستقيم آن افزايش
قيمتهاست؛ در چنين شرايطي دولتها
براي جلوگيري از رشد قيمتها متوسل به
واردات كاالهاي مصرفي با نرخهاي ارزان ارز
ميشوند كه در نهايت به واردات بيرويه
ميانجامد .با اين حال سياست واردات براي
كنترل بازار ،دائمي و پايدار نخواهد بود،
زيرا به عقيده اقتصاددانان ،تورم در چنين
شرايطي تنها از بخشي به بخش ديگر اقتصاد
منتقل ميشود.
متوليان اقتصاد كالن ممكن است با واردات
كاالهاي مصرفي نرخ تورم در اين بخش را
مهار كنند؛ اما اين تورم را در كاالهايي كه
جايگزين ندارند -همچون زمين و مسكن
كه وارد شدني نيست -نميتوان كنترل
كرد .يكي ديگر از آثار منفي بيماري هلندي،
غيراقتصادي شدن توليد كاال در كشور
است .وقتي قيمت كاالهاي قابل تجارت با
واردات مهار ميشود ،ديگر سرمايهگذاري
در بخشهاي توليدي و صنعتي مقرون به
صرفه نيست و نتيجه اينكه ممكن است
بنگاههاي اقتصادي حتي از گردونه توليد
نيز خارج شوند ،زيرا توان مقابله با كاالهاي
ارزان وارداتي را ندارند.

 40درصد از كل معامالت الكترونيكي
در اختيار  5كارگزار

در حوزه معامالت الكترونيكي شركت كارگزاري مفيد بيشترين ارزش
معامالتالكترونيكيرادرميانسايرشركتهايكارگزاريبهخوداختصاص
داد .به گزارش «سبزینه»به نقل از شمانيوز ،حدود 40درصد از كل معامالت
الكترونيكيدرپنجكارگزاريانجامشدهاستكهبهترتيبكارگزاريهايمفيد
با  20/88درصد ،آگاه با  7/83درصد ،فارابي با  4/44درصد ،بانك كشاورزي با
 3/51و تدبيرگران فردا با 3/31درصد رتبههاي اول تا پنجم را به نام خود ثبت
كردند .همچنين از كل معامالت ،بيش از 58هزار ميليارد ريال خريد و فروش
الكترونيكيبودهكه 46درصدكلخريدوفروشهاست.براساساينگزارش،
ارزش خريد و فروش خرد و بلوك سهماهه فصل بهار كارگزاريهاي بورس
تهران شش درصد كل معامالت بوده و شركت كارگزاري مفيد با 7/38درصد
سهم از معامالت خرد و بلوك رتبه نخست را در بين  100كارگزاري فعال
در بازار سرمايه به دست آورده است .كارگزاريهاي بانك ملي ايران با 4/36
درصد و كارگزاري آگاه با 3/91درصد در جايگاه دوم و سوم اين رتبهبندي قرار
دارند .بر اساس آمار منتشرشده ،ارزش كل معامالت شركت كارگزاريهاي
عضو بورس تهران ،كارگزاري بانك پارسيان با  11/18درصد بيشترين
ارزش معامالت را به خود اختصاص داده است و كارگزاري مفيد با 5/54
درصد و كارگزاري صبا تأمين با  5/41درصد در رتبههاي بعدي قرار دارند.
شركتهاي كارگزاري بانك سپه ،بانك رفاه كارگران ،بانك ملي ايران ،امين
آويد،آگاه،حافظو بانك پاسارگاددرجايگاههايچهارمتادهماينرتبهبندي
قرارگرفتهاند.

اجرائیه
محکوم له :
نام و نام خانوادگی ؛ صباح کریمی (با وکالت امیر مرادی) به نشانی جوانرود روبروی دادگستری دفتر وکالت امیری
محکومعلیه:
نام و نام خانوادگی؛ محمد سعید رحمنی (با وکالت فرشید حسینی) به نشانی مجهول المکان
به موجب دادنامه شماره  ۸۳۱مورخ  96/12/21شورای حل اختالف جوانرود شعبه چهارم که وفق دادنامه شماره  ...شعبه  ...دادگاه حقوقی شهرستان ...
قطعیت حاصل کرده است و محکوم علیه محکوم است به پرداخت مبلغ 160/000/000ریال بابت اصل خواسته و مبلغ 3/050/000ریال بابت هزینه
دادرسی و خسارت های تاخیر و تادیه از تاریخ  ۲۵/۵/۹۵لغایت زمان اجرای حکم و حق الوکاله وکیل برابر تعرفه قانونی ؛
محکوم علیه مکلف است از تاریخ ابالغ اجرائیه :
-۱ظرف ده روز مفاد آنرا بموقع اجرا گذارد (ماده  ۳۴قانون اجرای احکام مدنی )  -۲ترتیبی برای پرداخت محکوم به بدهد-۳.مالی معرفی کند که اجرا حکم
واستیفا محکوم به از آن میسر باشد .چنانچه خود را قادر به اجرای مفاد اجراییه نداند باید ظرف سی روز کلیه اموال خود را شامل تعداد یا مقدار و قیمت
همه اموال منقول و غیر منقول به طور مشروح مشتمل بر میزان وجوه نقدی که به هر عنوان نزد بانکها و موسسات مالی و اعتباری ایرانی یا خارجی دارد به
همراه مشخصات دقیق حسابهای مذکور و کلیه اموالی که او به هر نحو نزد اشخاص ثالث دارد و کلیه مطالبات او از اشخاص ثالث و نیز فهرست نقل و انتقاالت
و هر نوع تغییر دیگر در اموال مذکور از زمان یکسال قبل از طرح دعوای اعسار به ضمیمه دادخواست اعسار به مقام قضایی ارائه نماید در غیر اینصورت به
درخواست محکوم له بازداشت میشود( مواد ۳و ۸قانون نحوه اجرای محکومیت مالی -۴)۱۳۹۴خودداری محکوم علیه از اعالم کامل صورت اموال به منظور
فرار از اجرای حکم ،حبس تعزیری درجه هفت را در پی دارد(.ماده ۳۴قانون اجرای احکام مدنی و ماده ۲۰ق.م.آ و ماده ۱۶قانون نحوه اجرای محکومیت مالی
-۵ )۱۳۹۴انتقال مال به دیگری به هر نحو با انگیزه فرار از ادای دین به نحوی که باقیمانده اموال برای پرداخت دیون کافی نباشد موجب مجازات تعزیری
درجه شش یا جزای نقدی معادل نصف محکوم به یا هر دو مجازات میشود (.ماده ۲۱قانون نحوه اجرای محکومیت مالی -۶)۱۳۹۴چنانچه صورت اموال پس
از مهلت سی روز ارائه شود آزادی محکوم علیه از زندان منوط به موافقت محکوم له یا تودیع مثیقه یا معرفی کفیل توسط محکوم علیه خواهد بود  (.تبصره
 ۱ماده  ۳قانون نحوه اجرای محکومیت مالی . )۱۳۹۴
شعبه چهارم شورای حل اختالف شهرستان جوانرود
اجرائیه
محکوم له :
نام و نام خانوادگی ؛ صباح کریمی فرزند کاکاعبداهلل (با وکالت امیر مرادی) به نشانی جوانرود روبروی دادگستری دفتر وکالت امیری
محکومعلیه:
نام و نام خانوادگی؛ محمد سعید رحمنی (با وکالت فرشید حسینی) به نشانی مجهول المکان
به موجب دادنامه شماره  ۸۳۰مورخ  96/12/21شورای حل اختالف جوانرود شعبه چهارم که وفق دادنامه شماره  ...شعبه  ...دادگاه حقوقی شهرستان ...
قطعیت حاصل کرده است و محکوم علیه محکوم است به پرداخت مبلغ 120/000/000ریال بابت اصل خواسته و مبلغ 2/650/000ریال بابت هزینه
دادرسی و خسارت های تاخیر و تادیه از تاریخ  ۲۵/۵/۹۵لغایت زمان اجرای حکم و حق الوکاله وکیل برابر تعرفه قانونی ؛
محکوم علیه مکلف است از تاریخ ابالغ اجرائیه :
-۱ظرف ده روز مفاد آنرا بموقع اجرا گذارد (ماده ۳۴قانون اجرای احکام مدنی ) -۲ترتیبی برای پرداخت محکوم به بدهد -۳.مالی معرفی کند که اجرا حکم
واستیفا محکوم به از آن میسر باشد .چنانچه خود را قادر به اجرای مفاد اجراییه نداند باید ظرف سی روز کلیه اموال خود را شامل تعداد یا مقدار و قیمت
همه اموال منقول و غیر منقول به طور مشروح مشتمل بر میزان وجوه نقدی که به هر عنوان نزد بانکها و موسسات مالی و اعتباری ایرانی یا خارجی دارد به
همراه مشخصات دقیق حسابهای مذکور و کلیه اموالی که او به هر نحو نزد اشخاص ثالث دارد و کلیه مطالبات او از اشخاص ثالث و نیز فهرست نقل و انتقاالت
و هر نوع تغییر دیگر در اموال مذکور از زمان یکسال قبل از طرح دعوای اعسار به ضمیمه دادخواست اعسار به مقام قضایی ارائه نماید در غیر اینصورت به
درخواست محکوم له بازداشت میشود( مواد ۳و ۸قانون نحوه اجرای محکومیت مالی -۴)۱۳۹۴خودداری محکوم علیه از اعالم کامل صورت اموال به منظور
فرار از اجرای حکم ،حبس تعزیری درجه هفت را در پی دارد(.ماده ۳۴قانون اجرای احکام مدنی و ماده ۲۰ق.م.آ و ماده ۱۶قانون نحوه اجرای محکومیت مالی
 -۵ )۱۳۹۴انتقال مال به دیگری به هر نحو با انگیزه فرار از ادای دین به نحوی که باقیمانده اموال برای پرداخت دیون کافی نباشد موجب مجازات تعزیری
درجه شش یا جزای نقدی معادل نصف محکوم به یا هر دو مجازات میشود (.ماده ۲۱قانون نحوه اجرای محکومیت مالی -۶)۱۳۹۴چنانچه صورت اموال پس
از مهلت سی روز ارائه شود آزادی محکوم علیه از زندان منوط به موافقت محکوم له یا تودیع مثیقه یا معرفی کفیل توسط محکوم علیه خواهد بود  (.تبصره
 ۱ماده  ۳قانون نحوه اجرای محکومیت مالی . )۱۳۹۴
شعبه چهارم شورای حل اختالف شهرستان جوانرود
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ﻣﺘﻦ ﺁﮔﻬﻰ ﺁﮔﻬﻰ ﺍﺑﻼﻍ ﻭﻗﺖ ﺭﺳﻴﺪﮔﻰ ﻭ ﺩﺍﺩﺧﻮﺍﺳﺖ ﻭ ﺿﻤﺎﺋﻢ ﺑﻪ ﺁﻗﺎﻯ ﺣﻤﻴﺪ ﻗﺠﻪ ﻓﺮﺯﻧﺪ
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ﺗﻬﺮﺍﻧﻰ ﺩﺍﺩﺧﻮﺍﺳﺘﻰ ﺑﻪ ﻃﺮﻓﻴﺖ ﺧﻮﺍﻧﺪﻩ ﺁﻗﺎﻯ ﻓﻮﻕ ﺑﻪ ﺧﻮﺍﺳﺘﻪ ﻣﻄﺎﻟﺒﻪ ﺍﺟﺮﺕ ﺍﻟﻤﺜﻞ ﺍﻣﻮﺍﻝ
ﻣﻄﺮﺡ ﻛﻪ ﺑﻪ ﺍﻳﻦ ﺷﻌﺒﻪ ﺍﺭﺟﺎﻉ ﻭ ﺑﻪ ﺷﻤﺎﺭﻩ ﭘﺮﻭﻧﺪﻩ ﻛﻼﺳﻪ  9709980227101089ﺷﻌﺒﻪ
 11ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﻋﻤﻮﻣﻰ ﺣﻘﻮﻗﻰ ﻣﺠﺘﻤﻊ ﻗﻀﺎﻳﻰ ﺷﻬﻴﺪ ﺑﻬﺸﺘﻰ ﺗﻬﺮﺍﻥ ﺛﺒﺖ ﻭ ﻭﻗﺖ ﺭﺳﻴﺪﮔﻰ ﻣﻮﺭﺥ
 1397/5/28ﺳﺎﻋﺖ  10:00ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻛﻪ ﺣﺴﺐ ﺩﺳﺘﻮﺭ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﻃﺒﻖ ﻣﻮﺿﻮﻉ ﻣﺎﺩﻩ 73
ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺁﻳﻴﻦ ﺩﺍﺩﺭﺳﻰ ﻣﺪﻧﻰ ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﻣﺠﻬﻮﻝ ﺍﻟﻤﻜﺎﻥ ﺑﻮﺩﻥ ﺧﻮﺍﻧﺪﻩ ﻭ ﺩﺭﺧﻮﺍﺳﺖ ﺧﻮﺍﻫﺎﻥ
ﻣﺮﺍﺗﺐ ﻳﻚ ﻧﻮﺑﺖ ﺩﺭ ﻳﻜﻰ ﺍﺯ ﺟﺮﺍﻳﺪ ﻛﺜﻴﺮﺍﻻﻧﺘﺸﺎﺭ ﺁﮔﻬﻰ ﻣﻰ ﮔﺮﺩﺩ 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.
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