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توسعهخدماتویژهبانکپاسارگاد
برایروشندالن

بانک  پاسارگاد در راس��تای ایفای مسئولیت های 
اجتماعی و ارتقای کیفیت خدمات بانکی، تجهیزات و 
امکانات ویژه ای را برای روشندالن در شعبه های خود 

ایجاد کرده است.
ارائه خدم��ات ویژه  برای روش��ندالن در برخی از 
ش��عبه های بانک راه ا ندازی ش��ده و در س��ایر شعبه ها 
در دس��ت توسعه اس��ت.این تجهیزات با بهره گیری از 
تکنولوژی های روزآمد، امکان استفاده از خدمات بانکی 
را به صورت دیداری و شنیداری و بدون نیاز به حضور 
همراه فراه��م می کنند. در این ط��رح کلیه ی ضوابط 
و قوانین امنیتی رعایت ش��ده و روش��ندالن از طریق 
دس��تگاه برجسته نگار و با اس��تفاده از دستیار صوتی، 
کلیه ی امور بانکی را انجام می دهند. این دستگاه مجهز 
به صفحه کلید و نمایش��گر بریل بوده که روش��ندالن 
می توانند با اس��تفاده از صفح��ه کلید، تمامی فرم های 
بانکی را تکمیل کرده و س��ایر عملیات بانکی مورد نیاز 
خود را اجرا کنند. نوش��تار موجود در فرم های بانکی از 
طریق نمایشگر بریل در دستگاه برجسته نگار به صورت 

لمسی قابل خواندن برای روشندالن است.

بانکصنعتومعدن،
نمادیکبانکتخصصیوتوسعهایموفق

رئیس کمیسیون انرژی مجلس از بانک صنعت و معدن 
به خاطر اقدامات شایسته در تامین مالی طرح های فوالدی، 
پتروشیمی و نیروگاهی در استان خوزستان قدرداني کرد 
و گفت: تامین مالی پروژه های صنعتی از سوی این بانک، 

نماد یک بانک تخصصی و توسعه ای موفق است. 
فریدون حسنوند افزود: این بانک نقش محوری را در 
توسعه صنعتی استان خوزستان دارد و به عنوان یک بانک 
توسعه اي - تخصصي تغییر و تحول بزرگی درپیشرفت و 
رونق تولید و صنعت کشور به وجود آورده است و با هدف 
توس��عه صنعت و فعالیت های صنعتی و معدنی اقدامات 
ارزشمندی را برای اشتغال زایی و تامین مالی صنایع بزرگ 

و کوچک و متوسط در کشور انجام داده است.

نسخهرومیزی»بله«منتشرشد
پیام رسان »بله« که این روزها به خوبی در میان 
کاربران فضای مجازی ش��ناخته شده، با انتشار نسخه 
رومیزی )دسکتاپ( امکان تازه ای را برای مخاطبانش 

ایجاد کرده است. 
کارب��ران با اس��تفاده از نس��خه رومی��زی »بله« 
می توانند به همه امکانات نس��خه های مبتنی بر تلفن 
همراه و وب دسترس��ی داشته باش��ند. این نسخه در 
مرحله آزمایشی است و برای سیستم عامل های ویندوز 
و لینوکس ارائه ش��ده اس��ت. هم اکنون دانلود نس��خه 

رومیزی »بله« امکان پذیر است. 

توسعهبانکداریدیجیتال
ازاهدافمهمبانکایرانزمین

نشس��ت مجامع عمومی فوق العاده و عادی بطور 
فوق العاده نوبت دوم بانک ایران زمین با حضور اکثریت 

سهامداران با تصویب صورت های مالی برگزار شد.
در ابتدای جلس��ه، مجید شایس��ته رئیس هیات 
مدی��ره بانک، ضمن خوش آمدگویی ب��ه حضار و ارائه 
گ��زارش بانک را در مس��یر اعتال و ارتق��ای کارآمدی 
دانست. بعد از س��خنان شایسته، هیات رئیسه مجمع 
بانک انتخاب ش��د و با حض��ور نماینده بورس، بازرس 
قانونی ناظرین مجمع، مدیرعامل و منشی جلسه این 
نشست کار خود را رسما آغاز کرد.در ادامه این جلسه 
پورسعید مدیرعامل بانک گزارشی از وضعیت بانک در 

سال مالی 95 را به سمع حاضران رساند.

واگذاری۴۰درصدیسهامشرکتامید
وابستهبهبانکسپه

مدیرعامل بانک س��په از واگذاری ۴۰ درصد س��هام 
شرکت سرمایه گذاری امید متعلق به بانک سپه خبر داد.

محمدکاظ��م چقازردی با اش��اره به تأکیدات مقام 
معظ��م رهبری در بح��ث اقتصاد مقاومت��ی و کمک و 
حمای��ت از تولی��دات داخلی همچنین تأکید ریاس��ت 
محترم جمهوری و وزیر محت��رم امور اقتصاد و دارایی 
برای واگذاری سهام شرکت های تابعه و در اجرای قانون 
رفع موانع تولید اظهار داش��ت: با تصویب هیئت مدیره 
بانک س��په در مرحله اول ۴۰ درصد از س��هام شرکت 
س��رمایه گذاری امید به عنوان یکی از ده شرکت بزرگ 
بورس اوراق بهادار متعلق به بانک سپه واگذار می شود.

وی افزود: پس از تعیین قیمت کارشناس��ی سهام 
این ش��رکت و طبق ضوابط و مق��ررات ناظر؛ واگذاری 
سهام شرکت سرمایه گذاری امید صورت خواهد گرفت.

پیاممدیرعاملگروهخودروسازيسایپا
بهمناسبتروزمليصنعتومعدن

مدیرعامل گروه خودروس��ازي س��ایپا به مناسبت 
فرارسیدن روز ملي صنعت و معدن پیامی صادر کرد.

درپیام محس��ن جه��رودي آمده اس��ت: روز ملي 
صنع��ت و معدن، یک بار دیگر به هم��ه ما این پیام را 
مي رساند که فراموش نکنیم جریان صنعت و تولید در 
ایران چ��ه نقش مهمي در حرکت چرخ هاي اقتصادي 
دارد و در کش��وري که با مش��کالت زیادي در زمینه 
اش��تغال جوانان خود روبه رو اس��ت، صنعت، فرصتي 
اس��ت که از طریق آن، مي توان زمینه رش��د اشتغال، 

نشاط و پویایي را فراهم کرد.
در ادامه این پیام آمده: صنعت یک وجه شاخص و 
نماد قدرت نرم یک جامعه به ش��مار مي رود؛ در دنیاي 
ام��روز که مفاهیم قدرت با تغییرات ش��گرفي نس��بت 
به قبل مواجه اس��ت، کش��ورهایي در عرصه بین الملل 
مي توانن��د قدرت نمایي کنند ک��ه در اقتصاد و صنعت 
بتوانند بر سایر جوامع اثرگذار باشند؛ کشور عزیز ما نیز 
در چند دهه اخیر شناخت مناسبي از این مفهوم قدرت 
پیدا کرده و توانس��ته در عرصه صنعت و تولید گام هاي 
مهمي بردارد و در بسیاري از شاخه هاي صنعت، به ویژه 
خودروسازي، بازارهاي مختلفي را در منطقه و جهان بر 
روي محصوالت تولید ایران بگش��اید؛ این حرکت مهم 
و اثرگذار در ص��ورت ادامه و همراهي و همکاري همه 
نهادها و س��ازمان هاي قانون گذاري و اجرایي مي تواند 

موجب نمایش شکوهمند قدرت اقتصاد ایران باشد.

محمد شهاباخبار

ایران  اقتصاد  کنونی  وضعیت  غلطی جنب استانبول سیاست های  نتیجه ی 
اس��ت که در بازار ارز و اقتصاد اتخاذ ش��ده است. 
این سیاست ها نتیجه ای جز انحراف سرمایه گذاری 
و نقدینگ��ی و تالطم��ات اخی��ر بازار ارز و س��که 
نداش��ته است. لذا در این گزارش سعی شده است 
با بررسی علل این نوسانات، راهکاری برای کاهش 
نرخ ارز ارائه ش��ود، چرا ک��ه افزایش ارز، به عنوان 
یک متغیر کلیدی، به تشدید رکود تورمی و نهایتاً 

نابودی اقتصاد ایران منجر خواهد شد. 
شواهد حاکی است در حال حاضر، اقتصاد ایران 
دچار انحراف سرمایه گذاری و نقدینگی است و همین 
ام��ر موجب هدایت نقدینگی به ب��ازار ارز و افزایش 
نرخ ارز شده است. سرمایه گذاری زمانی موضوعیت 
می یابد که س��رمایه گذار از فعالی��ت اقتصادی خود 
س��ود ببرد. تولید یکی از اقداماتی است که می تواند 
س��ود سرمایه گذار را تأمین کند. این در حالی است 
ک��ه افزایش هزینه های تولی��د و عدم حمایت مالی 
و معن��وی از تولیدکنن��دگان در اقتصاد ایران باعث 
ش��ده است س��ودآوری تولید و به تبع آن، انگیزه ی 
س��رمایه  داران ب��رای س��رمایه گذاری در این عرصه 
کاهش یابد. از س��ویی دیگر، ارز، س��که و مسکن 3 
کاالی سرمایه ای هستند که می توانند سرمایه های 
مولد را به س��وی خود جذب کنند. بنابراین ریشه ی 
س��فته بازی در بازار ارز را باید در انحراف س��رمایه و 

کاهش بازدهی تولید جست وجو کرد.
 

راههایکنترلارزوبازارسرمایه
در ش��رایطی که س��رمایه گذاری و به تبع آن، 
نقدینگی منحرف شده است، با جلوگیری از صدور 
مجوز برای تأس��یس بانک ها و مؤسس��ات مالی و 
اعتب��اری جدید و نظ��ارت بر بانک ه��ای موجود، 
می ت��وان تا ح��دود زی��ادی از انح��راف نقدینگی  
جلوگیری نمود، چ��را که هم اکنون یکی از عوامل 
اصلی نوس��انات بازار ارز و س��که داللی هایی است 
ک��ه به وس��یله ی بانک ه��ای خصوص��ی و دولتی 
انجام می ش��ود. در واقع بانک ها و مؤسسات مالی 
با جمع آوری سرمایه های مردم و تزریق آن به بازار 
ارز و س��که موج��ب بروز اختالل بازار ارز و س��که 
شده اند. گزارش ها حاکی از آن است که عامل اصلی 
این اختالالت همین سرمایه های عظیم هستند، نه 
چند دالل خرده پا. بنابراین هر چه بیش��تر مانع از 
ورود نقدینگی  ب��ه جریان س��رمایه گذاری نامولد 
ش��ویم، راحت تر می توانیم ریش��ه ی این جریان را 

بخشکانیم و مطامع دشمنان را نابود کنیم.
نکته ی دیگر این است که توزیع ارز دولتی به 
همه ی نهاد ها و تولیدکننده ها ممکن است مشکل 
دیگری را به وجود آورد. در ش��رایط کنونی، اگر به 
تولیدکننده ارز داده شود، ممکن است این ارز برای 
واردات مواد اولیه  صرف نشود و وارد بازار ارز گردد. 

لذا مسئولیت توزیع ارز دولتی باید از بانک ها سلب 
ش��ود، چرا که این انحراف س��رمایه گذاری تمامی 

ارکان اقتصاد را مبتال کرده است.
دول��ت باید اف��راد معتم��دی را مأمور تهیه ی 
م��واد اولیه ی تولید کن��د و ارز دولتی را در اختیار 
آن ه��ا قرار دهد. این امر موجب کاهش هزینه های 
تولید و جلوگیری از ات��الف منابع ارزی و انحراف 
س��رمایه گذاری و نقدینگی خواهد ش��د. البته این 
فقط ش��روع کار است. به بیان دیگر، اگر دولت در 
ش��رایطی که سرمایه گذاری ها منحرف و عاملی در 
جهت تشدید رکود تورمی شده اند، به فکر تولید و 
کاهش هزینه ها و تأمی��ن مواد اولیه ی ارزان برای 
آن ها باش��د، تنها توانسته است اثر افزایش نرخ ارز 
را در نابودی تولید کم رنگ نماید و به این ترتیب، 

از افزایش انحراف سرمایه گذاری جلوگیری کند.
 

قدمهایبعدچهمیتواندباشد؟
پیش از این چند راهکار برای کنترل بازار ارز 

ارائه می شد:
1- ع��دم توزیع ارز به نهادهایی مانند بانک ها 
و حت��ی تولیدکننده ها و خرید مس��تقیم مایحتاج 

تولید توسط دولت با ارز دولتی.
2- نظ��ارت ب��ر بانک ه��ا ب��رای جلوگیری از 

انحراف نقدینگی.
3- کمک به بازگش��ت س��رمایه ها به س��مت 
امور تولیدی از طری��ق کاهش هزینه های تولید و 

حمایت  از تولیدکننده.
ارائه ی راهکارهای دیگر در زمینه ی کاهش نرخ 
ارز مس��تلزم توجه به مکانیسمی اس��ت که در آن 

قیمت ارز شکل می گیرد. تفاوتی که بین ارز، به 
عنوان یک کاالی س��رمایه ای، با کاالیی مانند 
ش��یر وجود دارد این اس��ت که قیمت شیر از 

طریق مکانیس��م عرضه و تقاضا تعیین می شود، 
ولی قیمت ارز از 2 مدل استخراج می شود: مدل 
اول میزان تقاض��ا را تعیین می کند و مدل دوم 

تعیین شده  تقاضای  براساس 
را مشخص می نماید.  قیمت 
ب��ه منظور کاهش ن��رخ ارز، 

می توان در هر 2 عرصه یا 
یکی از آن ها اقداماتی 

را صورت داد.

کاهش نرخ ارز تنها از طریق افزایش عرضه ی   
ارز امکان پذی��ر نخواهد بود. در این صورت نه تنها 
از افزایش نرخ ارز جلوگیری نکرده ایم، بلکه عالوه 
بر اتالف منابع، شاهد افزایش سوددهی سرمایه ی 
ارزی خواهی��م بود و به این ترتی��ب، تقاضای ارز 
و س��فته بازی و به تبع آن ها، ن��رخ ارز نیز افزایش 
می یاب��د. اگر انح��رف س��رمایه گذاری از تولید به 
س��مت ارز تغییری نکند، با ف��رض آنکه با افزایش 
عرض��ه ی ارز در مقطعی قیمت آن کاهش یابد، به 
س��رعت تقاضا افزایش خواهد یافت، چون همگان 
می دانند که قیم��ت ارز افزایش خواهد یافت، چرا 
که علت انحراف سرمایه گذاری و علت افزایش نرخ 

ارز تغییری نکرده است.
بنابراین فقط زمانی عرضه ی ارز می تواند نقش 
مثبتی در کاهش نرخ ارز داش��ته باشد که جلوی 
ای��ن انحراف س��رمایه گذاری و نقدینگی، از طریق 
برخ��ورد انتظامی با دالالن و متقاضیان غیرواقعی، 
گرفته ش��ود. لذا افزایش عرضه ی ارز باید همراه با 
حمایت دولت از تولید و مبارزه با دالالن باش��د تا 

جلوی انحراف سرمایه گذاری گرفته شود.
م��دل اول معط��وف ب��ه هزین��ه ی نهای��ی و 
منفعت نهایی اس��ت. کس��انی که خری��د ارز را به 
عنوان یک سرمایه گذاری انجام می دهند تا زمانی 
به س��رمایه گذاری در ب��ازار ارز ادامه می دهند که 
منفعت نهایی شان با هزینه ی نهایی شان برابر شود. 

منظور از منفعت نهایی همان بازدهی است.
در ه��ر حال، فرد ت��ا جایی اقدام ب��ه خرید ارز 
می کند که بازدهی نهایی آخرین واحد خریداری شده 
برابر هزینه ی نهایی آن باشد. هرچه چشم انداز قیمت 
ارز صعودی باشد، بازدهی و عایدی 

ارز  س��رمایه ای 

افزای��ش می یابد و منحنی منفع��ت نهایی به باالتر 
ش��یفت می شود. ش��یفت منحنی منفعت نهایی به 
معنای افزایش تقاضای فرد برای خرید ارز است. مدل 
اول برای استخراج میزان ارز مطلوب استفاده می شود 
و براساس آن، فرد تا جایی به خرید ارز ادامه می دهد 
که منفعت نهایی آخرین واحد ارز خریداری شده برابر 
هزینه ی نهایی آن باشد. زمانی که تقاضاهای فردی با 
هم جمع شوند، منحنی تقاضای کل به وجود می آید 
و از تقاطع منحنی تقاضای کل با منحنی عرضه ی ارز 

قیمت ارز شکل می گیرد.
از آنجا ک��ه به علت تحریم، ص��ادرات نفت و 
ب��ه تبع آن، درآمدهای ارزی کاهش یافته اس��ت، 
منحنی عرضه ی ارز ب��ه صورت عمودی درآمده و 
به س��مت چپ ش��یفت کرده و از ای��ن ناحیه نیز 
موجب افزایش قیمت ارز ش��ده اس��ت. مهم ترین 
عامل افزایش نرخ ارز کمبود عرضه ی آن نیس��ت، 
بلکه افزایش تقاض��ای ارز به علت افزایش عایدی 
س��رمایه ای آن اس��ت. افزای��ش ن��رخ ارِز مرجع و 
غیررس��می هر 2 به شیفت منحنی منفعت نهایی 
)به علت افزایش بازدهی س��رمایه گذاری در ارز( و 
افزای��ش تقاض��ای کل و در نتیجه، افزایش قیمت 
ارز منجر می ش��وند. راهکار اصلی مبارزه با افزایش 
قیم��ت ارز مبارزه ب��ا متقاضی��ان ارز در بازارهای 
غیررسمی است. زمانی که منحنی عرضه عمودی 
باش��د، قیمت ارز فقط توسط متقاضیان آن شکل 
خواه��د گرف��ت. بنابراین قیم��ت ارز را متقاضیان 
ارز ایجاد می کنند و ب��ا مبارزه ی انتظامی با آن ها 

می توان به راحتی قیمت ارز را شکست.
 

آیاعواملوابستهبهقدرتهایغربی
واسرائیلیمیتواننددرتعیینقیمتارز

نقشیداشتهباشند؟
ف��رض کنی��د ف��ردی ام��روز در بازار 

غیررس��می فریاد بزند ک��ه ارز را با نرخی باالتر از 
نرخ بازار خریداری می کند، در این صورت ناگهان 
عایدی سرمایه ای )بازدهی سرمایه گذاری در ارز( و 
به تبع آن، تقاضای ارز به شدت افزایش می یابد و 
به س��رعت، نرخ مطرح شده از سوی آن فرد تبدیل 
به نرخ ارز در بازار غیررس��می می ش��ود. بنابراین 
بعی��د به نظر نمی رس��د ک��ه در بازار ارز کس��انی 
وابس��ته به عوامل خارجی حضور داش��ته باشند، 
چرا که آن ها به ش��دت افزایش نرخ ارز را پیگیری 
می کنند و به دنبال آن هس��تند تا با گران تر شدن 

ارز اقتصاد ایران را نابود کنند.
البته نگارنده در صدد نیس��ت سیاس��ت های 
نادرس��ت داخلی را نادیده بگی��رد. همان طور که 
در ابتدای این یادداش��ت ذکر شد، شروع انحراف 
س��رمایه گذاری به علت سیاس��ت های نادرس��ت 
اقتصادی بوده اس��ت و هم اکنون نیز این اش��تباه 
محض اس��ت که دولت ب��ازار غیررس��می را آزاد 
بگذارد؛ آن هم در ش��رایطی که نیرو های دش��من 
به ش��کل دالل درآمده اند. راهکار منطقی، مبارزه 
با این دالل هاست، نه اینکه عرضه ی ارز را افزایش 
دهیم و به نوعی نرخ ارائه ش��ده از سوی دالالن را 

بپذیریم و نرخ مرجع را براساس آن تغییر دهیم.
عرضه ی ارز تنه��ا زمانی می تواند عاملی برای 
کاهش نرخ ارز ش��ود، که دالل ه��ای ارز و عوامل 
پرنفوذ در بازار ارز )کسانی که سرمایه های فراوانی 
دارن��د، مانند بانک ها و...( نتوانند به داللی و خرید 
ارز روی آورن��د. بنابراین راه حل دیگر برای کاهش 
نرخ ارز برخ��ورد نظامی  و امنیتی با دالالن و پس 
از آن عرضه ی ارز می باشد. این 2 راه حل، در کنار 
راه حل های ذکرش��ده ی قبلی، به راحتی می توانند 

اقتصاد ایران را از وضعیت کنونی رهایی بخشند.
امید است که مسئولین قدر فرصت ها را بدانند 
و از همین امروز برخورد با متقاضیان غیرواقعی ارز 
را آغاز کنند. برای از بین بردن رانت، به جای آنکه 
ب��ا افزایش نرخ مرجع اقتصاد ایران را نابود کنیم و 
مهر تأییدی بر اقدامات دالالن بزنیم، باید با آن ها 
مبارزه کنیم و نرخ غیررسمی را کاهش دهیم. این 
رانت نیست که س��فته بازی را در بازار ارز افزایش 
داده است، چرا که پیش از این نیز مسکن یا سکه 

دچار این سفته بازی ها شده بودند.
همان طور که ذکر شد، هم اکنون اغواگری بازار 
ارز همه را فریفته اس��ت و ب��رای واردات مواد اولیه   
باید از طریق نیروهای متعهد اقدام نمود، چرا که در 
حال حاضر به هر نحوی ارز دولتی یا آزاد به سمت 
بازار غیرمولد هدایت خواهد ش��د و اگر تصور کنیم 
با افزایش نرخ ارز مرجع، رانت و س��فته بازی از بین 
می رود، سخت در اشتباه هستیم، چرا که سفته بازی 
به 2 دلیل ذکرشده، بیشتر افزایش می یابد و کماکان 
رانت سر جای خودش باقی خواهد ماند. تنها راه حل 
این اس��ت که نرخ ارز غیررسمی را کاهش دهیم تا 
رانت از بین برود. با افزایش نرخ مرجع رسمی، رانت 
تشدید می شود و انحراف سرمایه گذاری و نقدینگی 

سرعت بیشتری می گیرد.  برهان

ت اول
نوب

سازمان پاركها و فضاى سبز شهردارى كاشان در نظر دارد يك قطعه زمين واقع در بوستان بهاران 
جهت نصب و تجهيز به وسايل بازى به صورت اجاره به متقاضيان واجد شرايط بر اساس اسناد و 
مدارك مزايده و شرح خدمات قرارداد واگذار نمايد.جهت دريافت اسناد حداكثر تا تاريخ 97/4/25 به 
سازمان پاركها و فضاى سبز شهردارى مراجعه نماييد. ضمنا مهلت قبول پيشنهادات حداكثر تا تاريخ 

97/4/27 و بازگشايى پاكات در مورخ 97/4/28 مى باشد.
كليه هزينه هاى چاپ آگهى به عهده برنده مزايده مى باشد.

آدرس: بلوار شهدا – سازمان پارك ها و فضاى سبز

آگهى مزايده عمومى شماره 97/1 (مرحله اول)

سازمان پاركها و فضاى سبز شهردارى كاشان

حميدرضا مميز- مديرعامل سازمان

سازمان پاركها و فضاى سبز 
      شهردارى كاشان

آگهى مفقودى
پالك كاميون بارى ، سيســتم بنز تيپ الف ل 52/1921 به رنگ نارنجى روغنى مدل 1355 (1976) شــماره 
موتور 10111785 و شــماره شاسى 14173426 به شماره انتظامى 31-872ع56 به نام مالك خداكرم روزبهانى 

مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط است. 

دادنامه
شماره پرونده: 96-884- شماره دادنامه: 127/97 ، تاريخ رسيدگى: 97/2/27 ، بتاريخ فوق در وقت فوق 
العاده جلســه شــعبه 13 شوراى حل اختالف كاشان به تصدى امضاء كننده ذيل تشكيل است پرونده كالسه - تحت 
نظر قرار دارد قاضى شــورا از توجه اوراق و محتويات پرونده ختم رســيدگى را اعالم و بشرح ذيل مبادرت به اتخاذ 
تصميم مى نمايد (راى قاضى شورا) در خصوص دعوى آقاى / خانم على كافى زاده فرزند محمود با وكالت آقاى / خانم 
به طرفيت آقاى / خانم حميد آخوندى فرزند رضا با وكالت – به خواسته مطالبه وجه به ميزان 10/000/000 ريال 
موجب يك فقره چك به شــماره 679260- 85/2/25 (تاريخ برگشــت و مطالبه 93/11/18 )عهده بانك سپه به 
انضمام خســارات دادرســى و خسارت تاخير تاديه با عنايت به / اصل تجريدى بودن اسناد تجارى / اصل عدم توجه 
ايرادات در اســناد تجارى در صورت انتقال اين اســناد از دارنده اوليه به شــخص يا اشخاص ثالث / اينكه خوانده 
دعوى عليرغم ابالغ قانونى جلســه دادرســى حضور نيافته و اليحه اى ارسال ننموده و دليلى بر پرداخت دين يا ابراء 
ذمــه خويــش به نحوى از انحاء قانونى ارائــه ننموده و دعوى مطروحه مصون از هرگونه تعرض و ايراد و مســتندات 
ابــرازى نيــز مبرى از انكار و ترديد باقى مانده اند فلذا بر مراتب و با عنايت به گواهى عدم پرداخت صادره و احراز 
ذينفــع بــودن خواهان در دعوى مطروحه و صدور آن از ناحيه خوانده و نظر به اصل صحت و صدور اســناد و مدلول 
ماده 1301 قانون مدنى و آثار حاكم بر امضاى ذيل ســند و در عين حال نظر به اينكه وجود / اصل ســند / تجارى 
فوق االشعار در يد خواهان داللت بر ظهور بر بقا دين و اشتغال ذمه خوانده تا ميزان مورد خواسته داشته و نظر به 
قاعده  اســتصحاب دين و مواد 9 و 25 و 26 و 27 قانون شــوراهاى حل اختالف مصوب سال 1394 و مواد 1257- 
1258-1284-1286-1321-1324 قانــون مدنى و مــواد 249-286-310-311-314 تجارت و مواد 194 
-197 -198 -503 -515 -519 -522  ق آ د م و مــاده واحــده قانون استفســاريه تبصره الحاقى ماده 2 قانون 
اصالح موادى از قانون صدور چك مصوب مجمع تشــخيص مصلحت نظام پيرامون خسارت قابل مطالبه خوانده را به 
پرداخت مبلغ 10/000/000 ريال بابت اصل خواســته و پرداخت مبلغ 50/000 ريال بابت خســارات دادرســى( 
هزينه دادرسى و ورودى دادخواست و تصديق منضمات به دادخواست و پرداخت خسارت تاخير تاديه/  وجوه اسناد 
/ تجارى مستند دعوى از تاريخ 93/11/18 تا زمان وصول بر مبناى نرخ تورم اعالمى از سوى بانك مركزى كه حين 
االجرا محاسبه و تعيين مى شود در حق خواهان محكوم مى نمايد راى صادره غيابى /بدواً ظرف 20 روز از تاريخ ابالغ 
قابــل واخواهى در اين شــعبه و پس از انقضاى مهلت واخواهى  ظــرف 20 روز قابل / تجديدنظر خواهى در محاكم 

عمومى دادگسترى كاشان مى باشد.
 قاضى شعبه 13 حقوقى شوراى حل اختالف كاشان

دادنامه
مرجع رســيدگى: حوزه اول شوراى حل اختالف شهرستان شــهريار ، خواهان: شركت تعاونى روستايى انقالب 
شهريار با وكالت خانم اشرف فكور سيار ، شهريار ورودى فاز يك انديشه پاساژ كسرى طبقه 3 واحد 11 ، خواندگان: 
شاهين اسالمى و نگين ندايى سياه اسطلخى مجهول المكان ، خواسته: مطالبه وجه چك و سه فقره سفته ، گردشكار: 
پس از وصول پرونده و با توجه به محتويات پرونده و جرى تشــريفات قانونى ، قاضى شــورا بررسى را كافى دانسته 
و ضمن اعالم ختم رســيدگى به شــرح ذيل مبادرت به صدور راى مى نمايد. (راى قاضى شــورا) در خصوص دعوى 
شركت تعاونى روستايى انقالب شهريار با وكالت خانم اشرف فكور بطرفيت آقاى شاهين اسالمى و خانم نگين سياه 
اســطلخى به خواسته مطالبه مبلغ چهل ميليون ريال بابت يك فقره چك به شــماره 786391 مورخه 96/5/12 در 
عهده بانك انصار شعبه شهداى شهريار و مبلغ چهل و پنج ميليون ريال بابت سه فقره سفته به شماره هاى 564683 
و564684و 786039 به انضمام خسارات وارده با توجه به عرضحال تسليمى و مستندات پرونده و مالحظه نظريه 
مشــورتى اعضاى شــوراى حل اختالف و اقدامات بعمل آمده از ســوى آن شورا ، نظر به اينكه وجود اصل چك در يد 
خواهان و صدور گواهى عدم پرداخت از بانك محال عليه ، حكايت از استقرار دين به ميزان خواسته و اشتغال ذمه 
خواندگان و اســتحقاق خواهان در مطالبه وجه دارد و با توجه به مجهول المكان بودن خواندگان حســب درخواســت 
خواهان و به تجويز از ماده 73 قانون آيين دادرسى مدنى مفاد دادخواست و وقت رسيدگى از طريق نشر آگهى در 
روزنامه كثيراالنتشــار ابالغ گرديده ليكن در جلسه شورا حاضر نگرديده لهذا قاضى شورا با استصحاب بقاى دين و 
ضمن مصون ماندن دعوى و مستندات خواهان از هرگونه ايراد و خدشه ، دعوى مطروحه را محمول به صحت تلقى و 
با اختيار حاصله از ماده 9 قانون شوراهاى حل اختالف مصوب 94/8/10 ، مستنداً به مواد 310و313 قانون تجارت 
و مواد 198و519و522 قانون آئين دادرسى دادگاه هاى عمومى وانقالب در امور مدنى و تبصره الحاقى به ماده 2 
قانون صدور چك حكم به محكوميت تضامنى خواندگان به مبلغ چهل ميليون ريال بابت چك و مبلغ چهل و پنج ميليون 
ريال بابت ســفته ها و مبلغ هفتصد و بيســت هزار ريال بابت هزينه دادرسى و خسارت تاخير تاديه از تاريخ صدور 
چك لغايت وصول ان و بابت ســفته ها حق الوكاله وكيل طبق تعرفه كه در اجراى احكام محاســبه خواهد شددر حق 
خواهان صادر و اعالم مى دارد راى صادره غيابى و ظرف 20 روز قابل واخواهى در همين حوزه و ظرف 20 روز پس 
از انقضاى مهلت واخواهى قابل تجديدنظر خواهى در محاكم محترم عمومى حقوقى دادگسترى شهرستان شهريار مى 

باشد. م الف/30024
قاضى شوراى حل اختالف شهرستان شهريار

دادنامه 
شماره بايگانى شعبه:960192-  خواهان: خانم الله محسنى فرزند محمد با وكالت خانم مرجان نوذرى فرزند 
حسين به نشانى لرستان بروجرد ، بروجرد ابتداى حافظ شمالى ، روبروى داروخانه ايران ، خوانده: آقاى مصطفى حاجى 
وند فرزند على به نشانى تهران اسالمشهر شهرك واوان امامزاده عيسى خ دكتر حسابى كوچه الله 13- (راى دادگاه) 
در خصوص دادخواســت خواهان خانم الله محســنى فرزند محمد با وكالت خانم مرجان نوذرى بطرفيت خوانده آقاى 
مصطفى حاجى وند فرزند على به خواسته ى صدور گواهى عدم امكان سازش و طالق به خواسته زوجه به لحاظ غيبت 
زوج بالغ بر دو سال و مجهول المكان بودن نامبرده دادگاه با احراز رابطه ى  زوجيت بين طرفين حسب سند نكاحيه ى 
شماره ى 2335 دفتر رسمى ثبت ازدواج شماره ى 56 حوزه ى ثبت بروجرد و جهت ايجاد سازش  بين طرفين موضوع 
را بــه داورى ارجاع كه مســاعى دادگاه و داوران در اصالح ذات البين موثــر واقع نگرديد و جهت احراز ترك زندگى 
مشترك توسط زوج قرار استماع شهادت شهود صادر كه شهود تعرفه شده از طرف خواهان در جلسه دادگاه حاضر 
و به ترك زندگى مشــترك توســط زوج در مدت دو ســال گذشت شهادت دادند لذا با عنايت به مراتب فوق و اصرار 
زوجه بر متاركه و جدايى و احراز عسر و حرج زوجه در نتيجه عدم حضور زوج توسط دادگاه خواسته ى خواهان را وارد 
دانسته مســتندا به مواد 1130 و1143 و1144و1145و1146 قانون مدنى و مواد 24و26و27و28و29 قانون 
حمايت خانواده و نظر مســاعد قاضى محترم مشــاور دادگاه حكم بر الزام زوج به حضور در يكى از دفاتر رسمى ثبت 
طالق و مطلقه نمودن زوجه با طالق بائن خلع نوبت اول صادر مى نمايد در صورت امتناع زوج ســردفتر اجراى صيغه 
طالق از طرف دادگاه نمايندگى دارد زوجه از مهريه خود كه تعداد 114 عدد سكه طالى بهار آزادى طرح جديد است 
تعداد 14 سكه را در حق زوج بذل نمود در خصوص نفقه زوجه جداگانه رسيدگى و راى صادر شده است در خصوص 
جهيزيه ادعايى ندارد و اجرت المثل ايام زوجيت را نيز در حق زوج بذل نمود.  طرفين فاقد فرزند مشترك هستند 

حســب اقرار زوجه وى مدخوله بوده و براساس گواهى پزشكى قانونى به شماره 97/17/662/1/1289/1 مورخ 
1397/3/27 در حال حاضر باردار نيست راى صادره غيابى ظرف بيست روز پس از ابالغ قابل واخواهى در دادگاه 
صادر كننده و پس از آن ظرف بيســت روز پس از ابالغ قابل تجديدنظر خواهى در دادگاه محترم تجديدنظر اســتان 

لرستان و قابل فرجام خواهى در ديوانعالى كشور است.
رئيس شعبه اول دادگاه خانواده بروجرد

دادنامه
مرجع رســيدگى: حوزه اول شوراى حل اختالف شهرستان شــهريار ، خواهان: شركت تعاونى روستايى انقالب 
شــهريار با وكالت خانم اشــرف فكور سيار ، خواندگان: 1- شــهال نورى اشتيانى 2- سيد ابوالقاسم قاسمى تهرانى ، 
خواسته: مطالبه وجه چك ، گردشكار: پس از وصول پرونده و با توجه به محتويات پرونده و جرى تشريفات قانونى ، 
قاضى شورا بررسى را كافى دانسته و ضمن اعالم ختم رسيدگى به شرح ذيل مبادرت به صدور راى مى نمايد. (راى 
قاضى شــورا) در خصوص دعوى شــركت تعاونى روستايى انقالب شــهريار با وكالت خانم اشرف فكور سيار بطرفيت 
آقاى ابوالقاسم قاسمى تهرانى به خواسته مطالبه مبلغ نود ميليون ريال بابت يك فقره چك به شماره 005712889 
مورخه 96/3/23 در عهده بانك سپه شعبه مهرآباد تهران  به انضمام خسارات وارده با توجه به عرضحال تسليمى 
و مســتندات پرونده و مالحظه نظريه مشورتى اعضاى شــوراى حل اختالف و اقدامات بعمل آمده از سوى آن شورا ، 
نظر به اينكه وجود اصل چك در يد خواهان و صدور گواهى عدم پرداخت از بانك محال عليه ، حكايت از اســتقرار 
دين به ميزان خواسته و اشتغال ذمه خوانده رديف دوم و استحقاق خواهان در مطالبه وجه دارد و با توجه به مجهول 
المكان بودن خوانده رديف دوم حســب درخواســت خواهان و به تجويز از ماده 73 قانون آيين دادرسى مدنى مفاد 
دادخواســت و وقت رسيدگى از طريق نشر آگهى در روزنامه كثيراالنتشار ابالغ گرديده ليكن در جلسه شورا حاضر 
نگرديده لهذا قاضى شورا با استصحاب بقاى دين و ضمن مصون ماندن دعوى و مستندات خواهان از هرگونه ايراد 
و خدشــه ، دعوى مطروحه را محمول به صحت تلقى و با اختيار حاصله از ماده 9 قانون شــوراهاى حل اختالف مصوب 
94/8/10 ، مســتنداً به مواد 310و313 قانون تجارت و مواد 198و519 قانون آئين دادرسى دادگاه هاى عمومى 
وانقالب در امور مدنى و تبصره الحاقى به ماده 2 قانون صدور چك حكم به محكوميت خوانده رديف دوم به مبلغ نود 
ميليون ريال بابت اصل خواسته و مبلغ يك ميليون و دويست و پنجاه هزار ريال بابت هزينه دادرسى و خسارت تاخير 
تاديه از تاريخ صدور چك لغايت وصول ان و حق الوكاله وكيل طبق تعرفه در حق خواهان صادر و اعالم مى دارد. در 
خصوص خوانده رديف اول نظر به اينكه وكيل خواهان متعاقبا و به موجب اليحه شــماره 1005 مورخه 96/9/22 
دعوى خود را مسترد نموده مستندا به بند الف ماده 107 قانون آئين دادرسى مدنى قرار ابطال دادخواست صادر و 
اعالم مى گردد راى صادره نسبت به خوانده رديف دوم غيابى و ظرف 20 روز قابل واخواهى در همين حوزه و سپس 
نسبت به هر دو ظرف 20 روز قابل تجديدنظر خواهى در محاكم محترم عمومى حقوقى دادگسترى شهرستان شهريار 

مى باشد. م الف/30025
قاضى شوراى حل اختالف شهرستان شهريار

                                                            آگهى اجرائيه 
مشــخصات محكوم له: شركت تعاونى روستايى انقالب شهريار با وكالت اشرف فكور به نشانى شهريار ورودى 
فاز يك پاساژ كسرى ط 3 واحد 11- مشخصات محكوم عليه: 1- يوسف قنبرى 2- حميد سرخيل مجهول المكان – 
محكوم به: بموجب دادنامه شــماره 1373 مورخ 96/12/9 شــوراى حل اختالف شــهريار حوزه يك كه وفق دادنامه 
شماره – شعبه – دادگاه – قطعيت حاصل كرده است. به محكوميت تضامنى خواندگان (محكوم عليهما) به مبلغ سى و 
پنج ميليون ريال بابت اصل خواسته و مبلغ هشتصد و چهل هزار ريال بابت هزينه دادرسى و خسارت تاخير تاديه از 
تاريخ صدور چك لغايت وصول آن و حق الوكاله وكيل طبق تعرفه در حق محكوم له صادر و اعالم مى گردد به انضمام 
نيم عشر دولتى در حق صندوق دولت. محكوم عليه مكلف است از تاريخ ابالغ اجرائيه: 1- پس از ابالغ اجرائيه ظرف 

ده روز مفاد آنرا به موقع اجرا بگذارد. م الف/30021
حوزه يك شوراى حل اختالف شهريار

آگهى اجرائيه
مشــخصات محكوم له: شــركت تعاونى روستايى انقالب شــهريار با وكالت اشرف فكور سيار به نشانى شهريار 
ورودى فاز يك انديشــه پاســاژ كســرى ط 3 واحد 11- مشــخصات محكوم عليه: 1- رضا آفتاب مجهول المكان 2- 
ذوالفقار تارى زاده ملك درق شهريار كوى بلوار انقالب چاپ هنر و كوثر – محكوم به: بموجب دادنامه شماره 1374 
مورخ 96/12/19 شــوراى حل اختالف شــهريار حوزه يك كه وفق دادنامه شماره – شعبه – دادگاه – قطعيت حاصل 
كرده است. به محكوميت تضامنى (محكوم عليه ها) به پرداخت مبلغ نود ميليون ريال بابت اصل خواسته و مبلغ يك 
ميليون و ســيصد و چهل هزار ريال بابت هزينه دادرســى و خســارت تاخير تاديه از تاريخ صدور چك و حق الوكاله 
وكيل طبق تعرفه در حق محكوم له صادر و اعالم مى گردد به انضمام نيم عشر دولتى در حق صندوق دولت. محكوم 
عليــه مكلف اســت از تاريخ ابــالغ اجرائيه: 1- پس از ابالغ اجرائيه ظرف ده روز مفــاد آنرا به موقع اجرا بگذارد. م 

الف/30023
حوزه يك شوراى حل اختالف شهريار

آگهى اجرائيه
مشــخصات محكوم له: شركت تعاونى روستايى انقالب شهريار با به نشانى شهريار ، كرشته خ مصطفى خمينى 
نبش ك نور دفتر مركزى شــركت. مشخصات محكوم عليه: 1- عليرضا پينه دوز شهبخت به نشانى انديشه فاز يك 
نبش تقاطع معلم خ امالك مصطفى 2- محمدرضا پينه دوز شهبخت مجهول المكان  – محكوم به: بموجب دادنامه شماره 
1388 مورخ 96/12/20 شوراى حل اختالف شهريار حوزه يك كه وفق دادنامه شماره – شعبه – دادگاه – قطعيت 
حاصل كرده اســت. به محكوميت تضامنى محكوم عليه ها به مبلغ يكصد و پنجاه ميليون ريال بابت اصل خواســته و 
مبلغ دو ميليون و صد و سى هزار ريال بابت هزينه دادرسى و خسارت تاخير تاديه از تاريخ صدور چك لغايت وصول 
آن و حق الوكاله وكيل طبق تعرفه در حق محكوم له صادر و اعالم مى گردد به انضمام نيم عشر دولتى در حق صندوق 
دولت. محكوم عليه مكلف است از تاريخ ابالغ اجرائيه: 1- پس از ابالغ اجرائيه ظرف ده روز مفاد آنرا به موقع اجرا 

بگذارد. م الف/30022
حوزه يك شوراى حل اختالف شهريار

آگهى اجرائيه
مشــخصات محكوم له: فرهاد عرب زاده فرزند عبدالعزيز به نشــانى گناوه خيابان بســيج روبروى بانك ملت ، 
مشــخصات محكوم عليه: هوشــنگ رجب خيش گر فرزند قربان مجهول المكان ، محكوم به: بموجب دادنامه شــماره 
96/608 مورخ 97/7/30 شــوراى حل اختالف شــعبه 5 كه وفق دادنامه شماره – شعبه – داگاه تجديدنظر استان 
– قطعيت حاصل كرده است. محكوم عليه محكوم به پرداخت مبلغ بيست و شش ميليون و هفتصد هزار ريال بابت 
يك فقره چك به شــماره 814/930807 به تاريخ 95/12/24 عهده بانك مســكن به انضمام خسارت تاخير تاديه 
از تاريخ 95/12/24 لغايت اجراى حكم با احتســاب هزينه دادرســى به مبلغ يك ميليون و پانصد و هفده هزار و 
پانصــد ريــال در حق محكوم له گرديد. در ضمن مبلــغ پنج درصد از محكوم له ، به عنوان نيم عشــر دولتى در حق 
دولت. محكوم عليه مكلف است از تاريخ ابالغ اجرائيه: 1- پس از ابالغ اجرائيه ظرف ده روز مفاد آنرا به موقع اجرا 

بگذارد. م الف/317
رئيس شعبه پنجم شوراى حل اختالف گناوه

آگهي مزايده مال غيرمنقول پرونده اجرايي كالسه 9200384 به موجب 
پرونده اجرايي كالسه فوق مقدار ششدانگ يك دستگاه اپارتمان در سمت 
شمال طبقه اول به مساحت 96/28 مترمربع كه مقدار2/28 مترمربع 
آن بالكن پيشرفته و مقدار10/80 مترمربع آن بنا پيشرفته به فضاي 
خيابان20 متري مي باشد قطعه سوم تفكيكي بشماره پالك54192 فرعي 
از 88 اصلي مفروز و مجزي شده از 22345 فرعي از اصلي مذكور واقع 
در بخش11 تهران به انضمام ششدانگ يك باب انباري به مساحت 2/72 
مترمربع قطعه10 تفكيكي واقع در جنوب طبقه زيرزمين با قدرالسهم از 
عرصه و ساير مشاعات ذيل ثبت4817 صفحه61 دفتر امالك1442 بنام 
افسانه تنهايي بازكيائي صادر و تسليم گرديده سپس بموجب سند رهني 
شماره 149681- 87/10/29 و 144539- 86/1/28 دفترخانه16 
الهيجان در رهن بانك سپه شعبه الهيجان قرار گرفته است كه بعلت 
عدم ايفاي تعهد منجر به صدور اجراييه تحت شماره كالسه فوق شده 
بالكن  لبه و نرده  آپارتمان شماال پنجره وديواريست پيشرفته و  حدود 
پيشرفته به فضاي خيابان20 متري شرقا ديوار به فضاي 20 متري دوم 
ديوار به درز انقطاع كه ماوراء آن ديوار قطعه دوم تفكيكي مي باشد جنوبا 
اول و دوم درب وديوار براه پله و آسانسور سوم و چهارم ديوار مشترك 
آپارتمان مجاور پنجم پنجره و ديواريست به فضاي نورگير غربا اول  با 
ديوار و درز انقطاع كه ماوراء آن قطعه اول تفكيكي سابق مي باشد دوم 
ديوار پيشرفته به فضاي خيابان 20 متري كف وسقف آن اشتراكي است 
حدود نباري شماال ديوار مشترك با انباري نه شرقا و غربا درب به محوطه 
مشاع جنوبا ديواريست پرحياط كه برابر نظريه وارده شماره 15522- 
موصوف  ملك  ارزياب  كارشناس   96/12/23  -20616 95/9/17و 
غربي  خ182  سوم  و  دوم  فلكه  بين  تهرانپارس  درتهران  است  واقع 
 -42050582 شماره  ساختماني  پايانكار  گواهي  داراي  ملك  پالك88 
اول  ارزيابي در طبقه  باشد مورد  تهران مي  از شهرداري   81/10/15
روي همكف ساختمان مسكوني واحدشماره سه مي باشد واحد بصورت 
دو اتاق خواب داراي تراس و هال و پذيرايي و آشپزخانه اپن و سرويس 
بهداشتي و حمام مجزا كف از جنس سراميك و داراي سيستم گرمايش 
شوفاژ و شومينه و سرمايش كولر است راه پله ساختمان كف وديوارها 
حفاظ  داراي  ورودي  درب  و  فلزي  واحد  هاي  پنجره  و  سنگ  جنس  از 
باشد  مي  مالك  تصرف  در  ملك  ساكنين  اظهار  به  بنا  است  فلزي  نرده 
ميليون  سيصد  و  ميليارد  چهار  (مبلغ  مبغ4/300/000/000ريال  به 
ساعت  از  مورخ97/5/13  شنبه  سه  روز  در  و  گرديده  ارزيابي  ريال) 
9 صبح الي 12 ظهر به آدرس نبش 4 راه جهان كودك ساختمان شماره 
اتاق  34 اداره معاونت اجراي اسناد رسمي استان تهران- ط زيرزمين 
مزايده از طريق مزايده بفروش مي رسد مزايده از مبلغ چهار ميليارد و 
سي ميليون ريال شروع و به باالترين قيمت كه خريدار داشته باشد نقدًا 
(يا چك رمزدار بانك ملي) فروخته خواهد شد ساير هزينه هاي قانوني 
برابر مقررات وصول مي گردد ضمنا هرگونه بدهي هاي مربوطه اعم از 
حق انشعاب حق اشتراك و مصرف آب و برق و نيز بدهي ماليات دارائي 
و عوارض شهرداري تا تاريخ مزايده اعم از اينكه رقم قطعي آنها معلوم 
شده باشد يا نه بعهده خريدار است و هرگاه روز مزايده با تعطيل رسمي 

غيرمترقبه مصادف گردد.
 جلسه مزايده روز بعد از تعطيل در همان مكان و ساعت مقرر تشكيل 
خواهد شد طبق نامه شماره 52- 96/6/5 اجراي ثبت الهيجان منضم 

به نامه بستانكار مورد مزايده داراي بيمه مي باشد.
   تاريخ انتشار آگهي: 97/4/10.

احمديان اجراي  تهران-  اول  اداره  رئيس  الف       12773/م   

ناکار آمدی دولت در بحران ارز و سکه چه میزان است؟ 

تئوری توطئه در گرانی دالر واقعیت دارد؟


