حك تمذم ٍ تاسی ضیزیي آى
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فزض وٌین ضزوتی لصذ افشایص سزهایِ  "011دارد ایي تِ ایي هؼٌیست وِ اگز ها لثل اس افشایص سزهایِ  0111سْن داضتین پس اس افشایص
سزهایِ تاس  0111سْن دارین ٍ 1000حك تمذم حال اگز ایي افشایص سزهایِ  "011تاضذ  0111سْن خَاّین داضت ٍ 2000حك تمذم
........
رٍال تذیي صَرت است وِ پس اس وسة هدَسّای افشایص سزهایِ اس ساسهاى تَرس ضزوت الذام تِ تزگشاری هدوغ هیىٌذ ٍ پس اس
تاسگطایی سْن تا سزهایِ خذیذ تِ وار خَد اداهِ خَاّذ داد ٍ$لی ٌَّس افشایص سزهایِ تِ ثثت ًزسیذُ )هؼوَال چٌذ رٍس پس اس تاسگطایی
سْن ًواد حك تمذم سْن ّن تاسگطایی هیگزدد
هؼوَال اس رٍس تاسگطایی حك تمذم حذٍد  61رٍس یا دٍهاُ حك تمذم لاتل هؼاهلِ است اگز ضوا اس لثل حك تمذم داریذ هیتَاًیذ حمْا را تِ
فزٍش تزساًیذ یا ایٌىِ هیتَاًیذ تذٍى داضتي حك تمذم اس لثل حك تمذم را تِ اهیذ وسة سَد یا تِ ًیت ًگْذاری ٍ ٍاریش پَل اس تاسار
خزیذاری وٌیذ
ایي هذت  61رٍسُ یا دٍهاِّ گاّا در رٍسّای آخز دیذُ ضذُ وِ توذیذ گزدیذُ ٍ 15یا  01رٍس تِ هذت فثلی اضافِ گزدیذُ ٍلی ّوچیي
چیشی تِ ّیچ ػٌَاى لاتل پیطثیٌی ًیست ٍ ًویتَاى تِ آى اهیذ تست
تا آخزیي رٍس هذت سهاى اػالم ضذُ ضوا فزصت داریذ وِ تِ اسا ّز حك تمذم هثلغ 100تَهي ٍاریش وٌیذ تا حك تمذهْا پس اس عی یه
پزٍسِ  0تا  5هاِّ تزای ضوا تثذیل تِ سْن گزدد
اها اگز وسی پَل ٍاریش حك تمذهْا را ًذاضت یا ًخَاست ٍاریش وٌذ چِ اتفالی هی افتذ !!؟؟؟؟

حمْا تثذیل تِ حك تمذم استفادُ ًطذُ خَاٌّذ گزدیذ

حك تمذم ٍ تاسی ضیزیي آى :لسوت دٍم

خَب حاال تىلیف ایي حك تمذهْا یا تِ ػثارتی حك تمذهْای استفادُ ًطذُ چیست ؟؟؟
پس اس گذضت فزصت دٍهاِّ تا اػالم ًاظز ًواد حك تمذم تستِ هیطِ ٍ هؼوَال اس  0تا  5هاُ تؼذ ّ$یچ
لاػذُ سهاًی درست درهًَی ًذارُ فمظ اس  9هاُ عثك لاًَى ًثایذ تیطتز تطِ  #دٍتارُ ًواد حك تمذم تاس
خَاّذ ضذ ٍلی ایي تار تِ هاًٌذ دفؼِ اٍلی وِ حك ًوادش تاس هیطِ ًیست ٍ ضوا فمظ حك خزیذ حك تمذم
را داریذ ٍ هؼوَال وارگشار ضوا در سهاى خزیذ اس ضوا هثلغ  011تَهي اسوی را ّن هغالثِ خَاّذ وزد
چزا وِ در ٍالغ وارگشار ضوا تضویي وزدُ وِ هثلغ  011تَهي را تِ حساب ضزوت ٍاریش ًوایذ
ٍ ضوا حك فزٍش حك تمذم خزیذُ ضذُ را ًذاریذ
پَل حاصل اس فزٍش ایي حك تمذهْا هیاًگیي گزفتِ هیطِ $چَى هوىٌِ فزٍش حمْا چٌذ رٍس عَل تىطِ
ٍ هؼوَال تا لیوتْای هتٌَػی فزٍختِ هیطِ ٍ #تِ وساًی وِ صاحة ایي حك تمذهْا تَدًذ تؼلك هیگیزُ ٍ
هؼوَال ضزوت در اٍلیي فزصت ایي پَل رٍ تِ حساب دارًذگاى حك تمذم استفادُ ًطذُ خَاّذ ریخت

حك تمذم ٍ تاسی ضیزیي آى :لسوت سَم

خَب اوثز دٍستاى هیذًٌٍذ وِ تز خالف سْن حذ ًَساى حك تمذم ّ "8ست اها در هَرد هغالة تاال
خیلی اس وارگشارّا در دفؼِ اٍل وِ سْن تاس هیطِ یا اخاسُ خزیذ ٍ فزٍش رٍ تِ صَرت آًالیي ًوی
دٌّذ یا ایٌىِ تلفٌی یا حضَری ّن اس ضوا هغالثِ  011تَهي رٍ هیىٌٌذ وِ خالف لاًًَِ ٍ تیطتز اس ػذم
آگاّی ایي وارگشاراى هٌتح ضذُ اها در هزحلِ دٍم در ٍالغ هثل ایٌِ وِ ضوا سْن رٍ خزیذیذ ٍ تاسُ یِ
چٌذ هاِّ ّن اختیار هؼاهلِ وزدًطَ ًذاریذ
اها تاسی اصلی
تاسی اصلی حك تمذم در ٍالغ خزیذ اٍى ًِ تِ ًیت سَد در  61رٍس سهاى هؼاهلِ ٍ ًِ تِ ًیت ٍاریش پَل وِ
تِ ًیت ػذم ٍاریش پَل ٍ در ٍالغ تْزُ تزدى اس حمْای استفادُ ًطذُ ّست
تاس تاویذ هیىٌن در ایي تاسی ضوا تایذ خیلی حزفِ ای تاضیذ ریسه تاالیی رٍ تزای وسة سَد تاالیی
لثَل وٌیذ ٍ ووی ّن ضاًس تیاٍریذ $در هَردش صحثت هیىٌن)
تاسی رٍ تا یه هثال تَضیح هیذم
فزض وٌین وِ سْن ایىس تا لیوت 105تَهي تؼذ افشایص سزهایِ تاسگطایی هیطِ چٌذ رٍس تؼذ ّن
ًواد حك تمذم تاس هیطِ ٍ تا تَخِ تِ ایٌىِ هؼوَال لیوت حك تا سْن حذٍد  011تَهي اختالف دارُ 51$
تَهي اختالف ّن تٌذُ دیذم  011تَهي ّن دیذم تستگی تِ ضزایظ سْن وِ صف خزیذ یا فزٍش تاضِ
لیوت سْن ٍ ضزایظ تاسار ایي اختالف ایداد هیطِ چزا وِ حمْا  "8خاتدا هیطًَذ ٍ در گیز حدن هثٌا
ًوی هاًٌذ ٍلی سْن  "4خاتدا هیطِ ٍ در صف خزیذ یا فزٍش گیز هیىٌِ )لیوت حك هثال  5تَهي لیوت
هیخَرُ $هثال ٍاضح ایي لضیِ در چٌذ هاُ اخیز در ایزاى خَدرٍ تَد سهاًی وِ سْن  91تَهي تَد ٍ
حمص حذٍد  8تَهي هؼاهلِ هیطذ!!!! حاال خَاّیذ فْویذ چزا دیَاًِ ّایی هاًٌذ تٌذُ تزای سْن  91تَهٌی
حاظز تَدًذ تاتت حمص  8تَهي پَل دٌّذ یا تِ ػثارتی سْن  91تَهٌی را  018تَهي تخزًذ)!!!!!!!!!

تا ًَساًات در هذت  61رٍس واری ًذارین وِ ضایذ تا  0تَهي حمْا پاییي تیایذ یا تا  01تَهي تاال تزٍد
فزض هیىٌین ضوا هیاًگیي حمْا را  01تَهي خزیذُ ایذ ٍ پَل حمْا را ّن ٍاریش ًوی وٌیذ حال  0حالت
تیطتز ًذارین یا سْن اس  015تَهي پاییي تز هی آیذ یا ثاتت هیواًذ یا تاال هیزٍد اگز ثاتت تواًذ یا پاییي
رٍد وِ ػوال سثة سیاى سٌگیي ضوا خَاّذ ضذ چزا وِ هثال اگز سْن پس اس چٌذ هاُ ٍ در سهاى ػزضِ
حمْای استفادُ ًطذُ تِ  91تَهي رسیذُ تاضذ ػوال حمْا چیشی تیطتز اس  0ریال تِ فزٍش ًخَاّذ رفت ٍ
در ٍالغ سزهایِ ضوا % 0خَاّذ گزدیذ
یؼٌی اگز ضوا در ایي حمْا  011هیلیَى تَهاى سزهایِ گذاری وزدُ تاضیذ پَل ضوا یه هیلیَى تَهاى
خَاّذ ضذ !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 0چیشی وِ در تَرس در حالت ػادی ّزگش اتفاق ًخَاّذ افتاد یا تْتز تگَین
در  0هؼاهلِ ٍ در یه تاسُ  6هاِّ تمزیثا غیز هوىي است ٍ تِ وسی وِ چٌیي وٌذ لغؼا تایذ خایشُ داد اها
در حمْای استفادُ ًطذُ تارّا ایي اهز اتفاق افتادُ ٍ تِ راحتی لاتل تىزار است

حك تمذم ٍ تاسی ضیزیي آى :لسوت چْارم

خَب تؼذ اس ایٌىِ حساتی ضوا را تزسًَذم تا تذًٍیذ در ایي لضیِ ّویي خَری پَل سهیي ًزیختٌذ تا ضوا
تزیذ خوغ وٌیذ تزین لسوت ضیزیي لضیِ را ّن تثیٌین
سْن  015تَهٌی تا سهاى ػزضِ حمْای استفادُ ًطذُ تِ  011تَهي هیزسذ یؼٌی دارًذُ سْن تمزیثا "011
سَد هیىٌذ یا تِ ػثارتی پَلص  0تزاتز هیگزدد اها دارًذُ حمْا چی ؟ فىز هیىٌیذ اٍى چمذر سَد هیىٌِ ؟
خَب حمْا اصَال تایذ تِ لیوت  011تَهي پاییي تز تِ تاسار ػزضِ تطِ اگز  091تَهي یؼٌی  001تَهي
ّن پاییي تز فزٍش تزُ دارًذُ حك تمذم  01تَهٌص ضذُ  091تَهي یا تِ ػثارتی  !!!!!!! "0811سَد هیىٌذ
یا در ٍالغ پَل اٍ  09تزاتز هیگزدد!!!!!!!!!!!!

ًَضتِ ضذُ تَسظ

rahtaz

تِ ًظزم ّزچِ لیوت سْن ووتز تاضِ سَد حك تمذم تیطتزُ ٍتزػىس ّزچِ لیوت سْن تیطتز تاضِ در ٍالغ سَد حك ٍ سْن تِ صَرت ًوایی تِ ّن ًشدیه
هی ضِ....

دلیما ّویٌغَرُ ایي تاسی تیطتز تز رٍی سْام سیز  011تَهي ارسش ریسه وزدى دارُ یا تْتز تگن سیز  051تَهي وِ در ٍالغ تا حمْای دٍ
رلوی هَاخِ تاضین سْوی وِ 1000تَهٌِ ٍ حمص  911تَهي ّوَى تْتزُ وِ رٍی سْن وار وٌین تا رٍی حك تمذهص

حك تمذم ٍ تاسی ضیزیي آى :لسوت پٌدن ً$ىات ولیذی)
1.در سْاهی وِ افشایص سزهایِ سٌگیي دارًذ هثال  "511در سهاى تاسگطایی حمْا حك تمذم را تخزین ٍ
پس اس وسة تاسدّی خَب $تِ تطخیص خَد ضوا #در ّواى هذت 60رٍسُ ٍ لثل اس سزرسیذ سهاى
حمْا حك را تِ فزٍش تزساًین ٍ ٍارد تاسی استفادُ ًطذُ ًطَین حاال ػلت چیست ؟
در افشایص سزهایِ ّای ایٌچٌیٌی لیوت سْن تا لثل اس ثثت افشایص سزهایِ تاال هیزُ یىی ایٌىِ اگز
تماضایی تِ اًذاسُ ایىس تَهي تز رٍی سْن ٍخَد داضتِ تاضذ تؼذ اس تاسگطایی ًواد تا لیوت یه ضطن
لثلی هؼوَال اگز ّواى تماضا رٍی سْن ٍخَد داضتِ تاضذ سثة هیگزدد لیوت سْن تِ ضذت تاال رٍد
هاًٌذ چیشی وِ در تیوِ داًا یا تتزاًس تِ ٍخَد آهذ پس تِ هَاسات تاال رفتي سْن حمْا ّن تاال هیزًٍذ اها
دلیل دیگز ایي است وِ هؼوَال سْاهذار ػوذُ در ایي هَارد خَد تا گذاضتي پَل پطت سْن سْن را تاال
هیثزد ٍ اس عزف دیگز حمْا را تِ فزٍش هیزساًذ چزا وِ تاال تزدى لیوت سْن تا تَخِ تِ ضٌاٍری سْن
وِ تسیار ون ضذُ وار راحتیست سْن تاال هیزُ تِ عثغ اٍى حك ّن تاال هیزُ سْاهذار ػوذُ سْن را هیخزد
ٍ اس آى عزف  5تزاتز تیطتز اس سْوْا هیتَاًذ حك را تِ فزٍش تزساًذ اها تؼذ اس اتوام سهاى حمْا هؼوَال
تاسی تز هیگزدد همذار سیادی حك استفادُ ًطذُ تالی هاًذُ پس سْاهذار ػوذُ تزای ایٌىِ هفت ایي سْام
را تذست آٍرد سْن را رّا هیىٌذ تا سْن الىی تاال آٍردُ ضذُ سمَط آساد وٌذ ٍ در سهاى تاسگطایی
حمْای استفادُ ًطذُ سْاهذار ػوذُ آًْا را تا لیوت تسیار پاییٌی صاحة گزدد ٍ اس ایي وار سَد تسیار
خَتی ًصیة خَد گزداًذ
پس در افشایص سزهایِ ّای سٌگیي هؼوَال ًثایذ ٍارد تاسی استفادُ ًطذُ ضذ ٍ تایذ حك را در رٍسّای
اٍل خزیذ ٍ تا سَد خَب در ّواى سهاى  61رٍسُ اس حمْا خارج گزدیذ

حك تمذم ٍ تاسی ضیزیي آى :لسوت ضطن ً$ىات ولیذی#
2.افشایص سزهایِ ّایی تا درصذ ووتز اس % 011
ایي ًَع افشایص سزهایِ ّا اگز لیوت سْن هاتیي  81تَهي تا  011تَهي تاضذ خَران تاسی یاد دادُ ضذُ
خَاّذ تَد چَى هیشاى افشایص سزهایِ ون است تزای سْاهذار ػوذُ صزف ًوی وٌذ وِ تخَاّذ سْن را
تِ خاعز حمْا تاسی دّذ هیشاى حمْای استفادُ ًطذُ ّن چَى هؼوَال ون است تاس ّن صزفِ ًذارد وِ تِ
خاعز اًٍْا سْوَ پاییي تیارًذ پس فمظ تایذ درست پیطثیٌی وٌیذ اگز تِ ایي ًىتِ رسیذیذ وِ در  4تا 6
هاُ آیٌذُ سْن رًٍذ صؼَدی دارد حك را خزیذُ ٍ  011تَهي را ٍاریش ًىٌیذ تا ضزوت حمْا را تزای ضوا
تفزٍضذ
در ایزاى خَدرٍ دلیما ایي اتفاق افتاد هیشاى افشایص سزهایِ تسیار ون تَد سْن حذٍد  91تَهي تَد ٍ حك
هاتیي  56ریال تا  001ریال هؼاهلِ ضذ ٍ در حذٍد 45تا  61تَهي ٍ هیاًگیي  47تَهي فزٍختِ ضذ
خزیذار  56ریالی پَلص  9تزاتز یا  "811سَد وزد ٍ خزیذار  001ریالی  "011سَد وزد یا تِ ػثارتی
پَلص  4تزاتز ضذفمظ در هذت دٍ هاُ ٍ ًین

خَب در هَرد خىار حك تِ لیوت  61تَهي تاسضذُ تا  076تَهي تاال رفتِ ٍ سپس تا  97تَهي پاییي
اٍهذُ ضوا وِ سْاهذار تَدُ ایذ اگز فزض وٌین هیاًگیي  011تَهي حك ّا را هیفزٍختیذ تزای 0111
سْن  011.111تَهي دست ضوا را هیگزفت اها اگز ّویي فزدا حك ّا ػزضِ ضَد تا تَخِ تِ لیوت 001
تَهاًی ٍ صف خزیذ هیلیًَی حذالل  001تَهي حمْا تِ فزٍش خَاّذ رسیذ ٍ 220.000تَهي تِ ضوا
تؼلك خَاّذ گزفت پس تا ایي حساب ضوا  "001سَد ًاداًستِ وزدُ ایذ اها تَضیحات تٌذُ تزای ایي
ّست وِ ها تا ػلن تِ واری وِ هیىٌین تِ ایي ػول دست تشًین ٍ ایي سَدّا را وسة وٌین
حاال در هَرد ّویي خىار اٍى دٍستاًی وِ در  61تَهي سْن رٍ خزیذًذ اگز  011تَهي را ًزیختِ تاضٌذ
حك  61تَهٌی آًْا فؼال ضذُ  001تَهي وِ تا رًٍذ سْن تٌذُ تصَر هیىٌن حمْا سیز  011تَهي تِ فزٍش
ًزسذ یؼٌی ایي دٍستاى پَلطَى  5تزاتز خَاّذ ضذ حتی خزیذار  076تَهٌی ّن تا فزض فزٍش حمْا در
 011حذٍد % 71سَد خَاّذ وزد خزیذاری وِ اگز در رٍسّای تؼذ سْن را در  011تَهي هیفزٍخت
43%ضزر وزدُ تَد ٍ اگز  011تَهي را هیزیخت ػالٍُ تز ایٌىِ هدثَر تَد تِ اسائ ّز سْن  011تَهي
اس پَل ًاسًیي خَد را ّن درگیز وٌذ سْن تزاش  076تَهي توام ضذُ تَد ٍ اگز سْن را  411فزض وٌین
در ٍالغ تِ  "44سَد هیزسیذ پس تزای خزیذار  076تَهٌی یا  61تَهٌی حك تمذهْا تْتزیي وار ّیچ
واری ًىزدى تَد تا حك ّا تَسظ ضزوت تِ فزٍش تزسذ!!!!!!!!!!!!

چَى ٌَّس لیوت سْن سیز  011تَهي یَدُ در ًَتت اٍلی وِ حمْا هؼاهلِ هیطًَذ ػذُ ای تِ عوغ تاسی گفتِ ضذُ حاظزًذ حك را تاالتز اس
لیوتی وِ هی ارسد تخزًذ اها در ًَتت دٍم چَى چٌیي اهیذی ٍخَد ًذارد حمْا تِ ووتزیي تْا فزٍش خَاٌّذ رفت هثال در ایي هثال خىاٍُ
تاسُ وسی وِ حك را  0ریال خزیذُ در ٍالغ لغف وزدُ ٍ سْن  95تَهٌی را  0110ریال $صذ تَهي ٍ یه لزاى #خزیذُ چزا وِ ّوشهاى تا
خزیذ  0ریالی حك تایذ  011تَهي را ّن ٍاریش وٌذ ضوا حاظزییذ چٌیي واری را وٌیذ !!؟ خیز ّیچ وس حاظز ًیست غیز اس خَد ضزوت
وِ در هَلغ افشایص سزهایِ تؼْذ دادُ وِ حمْای استفادُ ًطذُ رٍی سهیي هاًذُ را تخزد خَب ضزوت ّن تِ ًاسل تزیي لیوت وِ ّواًا 0
ریال خَاّذ تَد حمْا را خزیذُ است تا افشایص سزهایِ ثثت گزدد ٍ هزاحل لاًًَیص تِ اًدام رسذ در ٍالغ چَى ضزوت تؼْذ وزدُ چٌیي
هیىٌذ ٍگزًِ ّیچ ضخصیت حمیمی یا حمَلی سْن  95تَهٌی را  011تَهي ًخَاّذ خزیذ
اها فزض وٌین سْن هیزفت تاالی  011تَهي ٍ هیطذ  011تَهي اٍى هَلغ خزیذاراى  0تَهٌی حمْا پَلطَى  51تزاتز هیطذ  51تزاتز چزاوِ 0
تَهي آًْا صذ تَهي ضذُ تَد
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
اگز هٌظَرتاى وارخاًدات دارٍپخطِ وِ تا لیوت تاالی  0111تَهي اصال ارسش ًذارد وِ ٍارد تاسی استفادُ ًطذُ ضَیذ اس ًَساًات حك
در سهاى دٍهاِّ استفادُ تثزیذ در ایي گًَِ حمْا چَى در اٍاخز سهاى دٍهاِّ اوثزا فزٍضٌذُ ّستٌذ لیوت در اٍاخز دٍرُ پاییي هی آیذ چزا
وِ ّیچ وس تِ اهیذ استفادُ ًطذُ سوت ایٌگًَِ حمْا ًوی رٍد پس اگز حك را تزای ًَساى ایي دٍرُ هیخزیذ ایي ًىات را هذ ًظز داضتِ
تاضیذ
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
سالم
رٍش وار تٌذُ تذیي صَرتِ وِ سْن ّایی وِ افشایص سزهایِ هیذٌّذ یا دارًذ را رصذ هیىٌن اگز پس اس تاسگطایی سْن سیز لیوت 011
تَهي تَد هیزُ تَ ٍاچیٌگ لیست تٌذُ تزای اًدام تاسی استفادُ ًطذُ در ایي تیي تٌیادی ٍ تىٌیىال خَد سْن را واهل تزرسی هیىٌن ٍ اگز تِ
ایي ًتیدِ رسیذم وِ رًٍذ در  6هاُ آیٌذُ صؼَدی خَاّذ تَد سؼی هیىٌن در تْتزیي لیوت ٍارد حمْا گزدم ٍ تِ اًذاسُ وافی خوغ وٌن الثتِ
تا تَخِ تِ سزهایِ تٌذُ ّزگش ًویتَاًن حتی تا  "01سزهایِ ام ٍارد تاسی حك ضَم چزاوِ هؼوَال اصال تِ ایي هیشاى حك ّا هؼاهلِ ًوی گزدد ٍ
اگز تخَاّن ّن ًوی تَاًن
در هَرد ٍلیش ح در حال تزرسی ّستن در پست تؼذ تَضیح هیذّن

