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 آگهي مزايده اموال غيرمنقول (اسناد رهني) آگهي مزايده مال غيرمنقول پرونده اجرايي كالسه ش/3-21703 (9000890)  ششدانگ يك دستگاه آپارتمان 
به مساحت 104/58 مترمربع قطعه10 تفكيكي واقع در جنوب طبقه پنجم به پالك شماره1608 فرعي از 3101 اصلي مفروز و باقيمانده پالك3101/441 
فرعي از اصلي مذكور واقع در بخش11 تهران بانضمام ششدانگ يك واحد پاركينگ به مساحت 11 مترمربع قطعه4 تفكيكي واقع در شمال شرق طبقه همكف 
و ششدانگ يكباب انباري به مساحت 6/12 مترمربع قطعه9 تفكيكي واقع در شرق زيرزمين با قدرالسهم از عرصه و ساير مشاعات و مشتركات طبق قانون 
تملك آپارتمانها و آئين نامه  اجرايي آن محدود به حدود: شماال اول در دو قسمت در و ديوار به راه پله و آسانسور مشاعي دوم در دو قسمت ديوار به داكت 
لوله ها سوم ديوار مشترك با  آپارتمان مجاور چهارم در دو قسمت ديوار و پنجره به فضاي نورگير مشاعي شرقا ديوار به درز انقطاع مورد تفكيك كه ماوراء 
آن قطعه 6 تفكيكي سابق است جنوبا ديوار و پنجره به فضاي حياط مشاعي غربا ديوار به درز انقطاع مورد تفكيك كه ماوراء آن قطعه 5 تفكيكي سابق است 
كف مشترك و سقف بام مشاعي است حدود پاركينگ شماال وشرقا و جنوبا و غربا به محوطه مشاعي حدود انباري شماال اول در و ديوار به محوطه مشاعي دوم 
ديوار مشترك با انباري مجاور شرقا ديوار به سطح پر قطعه شش تفكيكي سابق جنوبا ديوار به محوطه مشاعي  غربا ديوار به محوطه مشاعي و سرويس بهداشت 
كه ذيل شماره 476846 صفحه367 دفتر امالك جلد2142 ثبت و مع الواسطه به آقاي محسن خانزادي منتقل شده است و به موجب سند رهني14030- 
88/5/26 دفتر 887 تهران در رهن بانك ملي ايران قرار گرفته كه بعلت عدم ايفاي تعهد منجر به صدور اجراييه تحت شماره ش/21703-3(9000890)
شده است و برابر نظريه مورخ 96/9/25 كارشناس رسمي دادگستري ( تجديدنظر )  توصيف اجمالي مورد وثيقه عبارت است از: ملك فوق واقع است در 
تهران خيابان شريعتي باالتر از دستگردي ظفر كوچه آبان پالك9 طبقه5 واحد10 و مورد ارزيابي داراي دو اتاق خواب و پذيرايي بوده كه كف تمامي مجموعه 
سراميك وديوارهاي مجموعه رنگ مي باشد آشپزخانه آپارتمان مذكور داراي كابينت ام دي اف بوده و پنجره هاي واحد دو جداره و چارچوب دربها فلزي و 
دربها چوبي مي باشد سيستم سرمايشي و گرمايشي هواساز و داراي آب و گاز مشترك و برق اختصاصي بوده و داراي سرويس بهداشتي ايراني و حمام است 
كه ديوارهاي آنها نيز تا انتها سراميك مي باشد و در ساختماني داراي ده واحد در پنج طبقه احداث گرديده كه ساختمان مزبور داراي آسانسور مي باشد و كف 
پاركينگ و ديوار آن سنگ بوده و پله هاي راه پله سنگ وديوارهاي آن رنگ وداراي نرده است نماي ساختمان تركيبي از سنگ و آجر مي باشد و قدمت ساختمان 
حدود9 سال است و به مبلغ 7/840/000/000 ريال (هفت ميليارد و  هشتصد و چهل ميليون ريال) ارزيابي شده است و جهت وصول طلب بانك و حقوق 
دولتي كالسه فوق الذكر در روز يكشنبه مورخ97/5/28 از ساعت 9 الي 12 ظهر در محل اداره سوم اجراي اسناد رسمي استان تهران واقع در چهارراه حقاني  
(  جهان كودك  ) ساختمان معاونت اجراي  اسناد رسمي سالن مزايده از طريق مزايده حضوري بفروش مي رسد و مزايده از مبلغ 7/840/000/000 ريال 
(هفت ميليارد و هشتصد و چهل ميليون ريال) شروع و به باالترين قيمت كه خريدار داشته باشد فروخته خواهد شد شركت در جلسه مزايده براي عموم آزاد 
است و فروش كال نقدي است چنانچه روز تعيين شده با تعطيل رسمي مصادف گردد روز بعد از تعطيل جلسه مزايده در همان ساعت و مكان تشكيل خواهد 
شد.  طالبين و خريداران ميتوانند جهت شركت در مزايده در وقت مقرر با ارائه چك تضمين شده بانك ملي به مبلغ پايه مزايده در جلسه مزايده شركت 
نمايند.  ضمنا بدهي هاي مربوط به آب و برق گاز اعم از حق انشعاب و اشتراك و مصرف و نيز بدهي مالياتي و عوارض شهرداري و غيره كه رقم قطعي آنها براي 
اين اداره معلوم نشده بعهده برنده مزايده است و تنظيم سند انتقال موكول به ارائه مفاصا حسابهاي دارايي و شهرداري و...  خواهد بود مورد مزايده باتوجه 

به اعالم بستانكار بيمه مي باشد.   تاريخ انتشار آگهي مزايده: 97/5/8
 13972/م الف       رئيس اداره سوم اجراي  اسناد رسمي- نقيبي

آگهي مزايده اموال غيرمنقول (اسناد رهني) آگهي مزايده مال غيرمنقول پرونده  اجرايي كالسه ش/3-21734 (9000561) ششدانگ يك قطعه زمين با 
بناي احداثي به مساحت120مترمربع قطعه7677 تفكيكي به پالك شماره49661 فرعي از 4476 اصلي مفروز و مجزي شده از پالك اصلي مذكور واقع در 
بخش7 تهران محدود به حدود: شماال به طول 6 متر به زمين7640 شرقا به طول20متر به زمين7676 جنوبا بطول 6 متر به خيابان 10 متري غربا به طول20 
متر به زمين7678 كه ذيل شماره168911 صفحه393 دفتر امالك جلد1068 ثبت و مع الواسطه به هادي خانزادي منتقل و به موجب سند رهني216900-
88/5/5 دفتر68 تهران در رهن بانك ملي ايران قرار گرفته كه بعلت عدم ايفاي تعهد منجر به صدور اجراييه تحت شماره ش/3- 21734 (9000561) 
شده است و برابر نظريه مورخ96/11/3 كارشناس رسمي دادگستري توصيف اجمالي مورد وثيقه عبارت است از : ملك فوق واقع است در تهران افسريه 
بين 15 متري دوم و سوم كوچه35 پالك143 و مورد ارزيابي طبق گواهي پايان ساختمان مورخ94/3/2 عبارت است از زيرزمين جهت بهره برداري پاركينگ 
انبار مسكوني دو واحد پاركينگ تامين شده است همكف و طبقات اول و دوم و سوم هر طبقه به مساحت58/90 مترمربع جهت بهره برداري 4 واحد مسكوني 
جمعا به مساحت235/60مترمربع هر طبقه ملك مشتمل بر دو اتاق خواب كف واحد سراميك آشپزخانه اپن كابينت ام دي اف سرويس بهداشتي ايراني و حمام 
مجزا از هم در و پنجره فلزي سيستم سرمايش كولرآبي و سيستم گرمايش شوفاژ مجهز به آيفون تصويري درب ورودي چوب راه پله سنگ فاقد آسانسور و 
بدنه راه پله و بدنه زيرزمين و كف آن سنگ مي باشد و داراي آب و گاز اشتراكي و برق اختصاصي مي باشد و به مبلغ9/500/000/000ريال (نه ميليارد و 
پانصد ميليون ريال) ارزيابي شده است و جهت وصول طلب بانك و حقوق دولتي كالسه فوق الذكر در روز يكشنبه مورخ97/5/28 از ساعت 9 الي 12 ظهر 
در محل اداره سوم اجراي اسناد رسمي استان تهران  واقع در چهارراه حقاني ( جهان كودك )  ساختمان معاونت اجراي اسناد رسمي  سالن مزايده از طريق 
مزايده حضوري بفروش مي رسد و مزايده از مبلغ 9/500/000/000ريال (نه ميليارد و پانصد ميليون ريال) شروع و به باالترين قيمت كه خريدار داشته 
باشد فروخته خواهد شد شركت در جلسه مزايده براي عموم آزاد است و فروش كال نقدي است چنانچه روز تعيين شده با تعطيل رسمي مصادف گردد روز بعد 
از تعطيل جلسه مزايده در همان ساعت و مكان تشكيل خواهد شد.  طالبين و خريداران ميتوانند جهت شركت در مزايده در وقت مقرر با ارائه چك تضمين 
شده بانك ملي به مبلغ پايه مزايده در جلسه مزايده شركت نمايند.  ضمنا بدهي هاي مربوط به آب و برق گاز اعم از حق انشعاب و اشتراك و مصرف و نيز 
بدهي مالياتي و عوارض شهرداري و غيره كه رقم قطعي آنها براي اين اداره معلوم نشده بعهده برنده مزايده است و تنظيم سند انتقال موكول به ارائه مفاصا 

حسابهاي دارايي و شهرداري و...  خواهد بود مورد مزايده باتوجه به اعالم بستانكار بيمه مي باشد. 
  تاريخ انتشار آگهي مزايده: 97/5/8 

13971/م الف       رئيس اداره سوم  اجراي اسناد رسمي- نقيبي

آگهى مفقودى
ســند خودرو ســوارى پژو 405 ، رنگ نقره اى آبى ، 4 ســيلندر 
به شــماره نيــروى انتظامــى 554د34 – ايــران 33 بنــام لطف اله 
باقــرى داراى موتور بشــماره 12484059573 و شــماره شاســى 
14223107  كــه داراى كــد شــماره گــذارى 14/8-67833-
1208-13/4 ميباشــد مفقــود گرديــده و از درجه اعتبار ســاقط 

است.

آگهى مفقودى
مدرك فارغ التحصيلى اينجانب آقاى نويد كشــكولى فرزند جبار به شــماره شناسنامه  8219 صادره از 
گچســاران در مقطع كاردانى پيوســته رشــته مكانيك خودرو صادره از واحد دانشــگاهى گچساران به شماره 
1583513مفقود گرديده واز درجه اعتبار ساقط مى باشد. .از يابنده تقاضا مى شود اصل مدرك مذكور را به 
دانشــگاه آزاد اسالمى واحد گچساران به نشانى -گچساران -مجتمع دانشگاهى-دانشگاه آزاد اسالمى  واحد 

گچساران ارسال نمايد- ياسوج / نوبت اول: 97/4/24 / نوبت دوم: 97/5/8/ نوبت سوم:97/5/23

برگ سبز(شناسنامه)خودرو ســوارى پرايد مدل 84 سفيدروغنى به شماره انتظامى 963 ص 26ايران 
49 به شماره موتور 01076515 و به شماره شاسى S1412284451666 به نام على بخش خونكارى مفقود  

شده وازدرجه اعتبار ساقط مى باشد .ياسوج

برگ ســبز پرايد تيپ صبا جى تى ايكس مدل 82 رنگ يشــمى متاليك ش موتور 00561525 شاســى 
S1412282116998 پالك 62-789ب34 مفقود گرديده و فاقد اعتبار مى باشد.سارى

ســند كمپانى خودرو پژوپــارس مدل 1392 رنگ ســفيد روغنى ش موتور 124K0226408 شاســى 
NAAN01CA7DH683952 پالك82-645ن32 مفقود گرديده و فاقد اعتبار مى باشد. سارى

شناسنامه مالكيت خودرو آردى پالك 56-676م62 ش موتور 22327700958 شاسى 77701021 
رنگ طوسى مفقود گرديده و فاقد اعتبار مى باشد. سارى

كليه مدارك پيكان وانت مدل 90 رنگ ســفيد شــيرى به شــماره پالك 139ب93 ايران 95 به شــماره 
شاسى NAAA36AA6BG251880 شــماره موتور 11490052359 مشخصات مالك خودرو :پيكان وانت 
ســند ماشــين بنام هادى هراتى غالمى نام پدر محمد حســن به شــماره ملى 3674191301 صادره از زابل 
شماره شناسنامه 10151 محل تولد زابل تاريخ تولد 1366 ، شماره تلفن: 09307013596 مفقود گرديده 

و از درجه اعتبار ساقط گرديده است. زابل

اصل پروانه مسئول فنى فرشيد فيروزى اجيرلو به شماره 2926/غ و اتمام پروانه 92/2/28 شركت 
تعاونــى 1274 يخ ســازى پــارس آباد مغان توليد كننده يخ صنعتى و بهداشــتى صادره از غذا و دارو اســتان 
اردبيل فاقد ارزش قانونى مى باشــد مراتب جهت اطالع عموم مى باشــد. نشانى: كيلومتر 15 جاده اصالندوز. 

پارس آباد مغان

شناســنامه(برگ سبز) خودرو سوارى سيستم پارس خودرو تيپ AT-Brilliance-H330 مدل 1396 
 BM15LXG020516 و شماره موتور NAPH330ABH1023849 برنگ مشــكى-متاليك بشماره شاســى
و شــماره پالك ايران 84-858 س 36  به نام رحمت اله پورشمســى مفقود گرديده و از درجه اعتبار ســاقط 

مى باشد . بندرعباس

برگ ســبز و ســند كمپانى و بيمه نامه و كارت اتوموبيل ســوزوكى ويتارا مدل 1389 به شــماره موتور 
J24B1076843 و شــماره شاسى NAAS39SE0AK12600 و شماره انتظامى 87-691ج64 بنام اينجانب 

جواد قاسمى مفقود از درجه اعتبار ساقط است. (زنجان)

برگ ســبز ســوارى پرايد مدل 1391 رنگ ســفيد بشــماره پالك ايران 36-938 م 32بشماره موتور 
4564340  وشــماره شاســى S1412291082545 بنــام معصومه على محمدى مفقــود گرديده و از درجه 

اعتبار ساقط ميباشد.(سبزوار) 

پروانه دامدارى كوچك روستايى به شماره 559/ص/پ بنام شيرمحمد بهبودى فيل شور فرزند محمد 
صادره از سبزوار مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط ميباشد.(سبزوار) 

آگهى ابالغ وقت رسيدگى به آقاى فردين چوب درازى فرزند هوشنگ
به شــماره پرونده كالســه 9609988316200277 شــعبه 2 دادگاه كيفرى يك استان كرمانشاه ثبت 
و وقت رســيدگى مورخ 1397/5/21 ســاعت 10/00 تعيين كه حسب دســتور دادگاه طبق موضوع ماده 73 
قانون آئين دادرســى مدنى به علت مجهول المكان بودن متهم دو نوبت در يكى از جرايد كثيراالنتشــار آگهى 
مى گردد تا متهم ظرف يك ماه پس از تاريخ انتشــار آگهى به د فتر دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشــانى كامل 
خــود در وقت مقرر فوق جهت رســيدگى در دادگاه حاضر گردد. م الــف/494- نوبت اول : 97/5/8 ، نوبت 

دوم:97/5/18 
(مدير دفتر شعبه 2 دادگاه كيفرى يك استان كرمانشاه (2 كيفرى استان سابق

آگهى ابالغ اجرائيه كالسه 9100013
بشــرح پرونده كالســه فوق عليه خانم فرشــته حاجى على اكبر ممقانى شــماره شناســنامه 16185 وام 
گيرنده و 1- آقاى مســعود آزادى فر 2- آقاى محســن آزادى فر 3- خانم مريم آزادى فر 4- خانم معصومه 
آزادى فــر 5- آقاى محمود آزادى فر 6- خانم توران رجائى منش (همگى ورثه آقاى محمد آزادى فر) راهنين 
پرونــده اجرائى و له بانك ملت شــعبه مركزى ســنقر با توجــه به اينكه نامبرده مبلــغ 114/770/939 ريال 
بابــت اصل طلب ، مبلغ 15/875/117 ريال ســود ، مبلغ 23/244/253 ريــال جريمه تاخير تاديه تا تاريخ 
1391/3/13جمعاً به مبلغ 153/890/309 ريال تاخير روزانه مبلغ 121/697 از تاريخ 1391/3/13 حق 
الوكاله مبلغ 5/000/000 ريال و مبلغ 7/694/515 ريال حقوق دولتى بدهكار مى باشد سپرده مورد رهن 
وثيقه عبارت اســت از 1- مازاد ششــدانگ يك قطعه زمين پالك 60 فرعى از يكصد و بيســت اصلى واقع در 
بخش 12 تهران مورد ثبت يك ســند مالك ثبت شــده ذيل شــماره 7270 در صفحه 296 دفتر 49 به شماره 
چاپى 301088 و حســب اعالم دفتر اســناد رسمى 132 سنقر (تنظيم كننده سند رسمى) راهن فاقد آدرس 
در متن ســند مى باشــد لذا بدينوســيله در اجراى ماده 18 آئين نامه اجرا اسناد رســمى به نامبرده ابالغ كه 
نســبت به پرداخت بدهــى خود اقدام نمايد بديهى اســت ظرف مدت 10 روز از تاريخ انتشــار آگهى عمليات 

اجرائى جريان خواهد يافت. 
رئيس اداره ثبت اسناد و امالك سنقر

آگهى ابالغ اجرائيه كالسه 9200009
بشرح پرونده كالسه فوق عليه شركت طيور پروتئين بهپرور سهامى خاص شماره ثبت 613 وام گيرنده 
و 1- خانم صديقه شــهداديان 2- آقاى فرهاد اســدى نجات 3- خانم نسرين اسدى نجات (همگى ورثه آقاى 
عبداله اسدى نجات و  1- آقاى مسعود آزادى فر 2- آقاى محسن آزادى فر 3- خانم مريم آزادى فر 4- خانم 
معصومه آزادى فر 5- آقاى محمود آزادى فر 6- خانم توران رجائى منش (همگى ورثه آقاى محمد آزادى فر) 
راهنين پرونده اجرائى و له بانك ملت شعبه مركزى سنقر با توجه به اينكه نامبرده مبلغ 1/529/588/041 
ريــال بابت اصل طلب ، مبلغ 125/854/424 ريال ســود ، مبلــغ 146/095/101 ريال جريمه تاخير تاديه 
تــا تاريخ 1391/5/10 جمعاً بــه مبلغ 1/801/537/566 ريال تاخير روزانه مبلــغ 1/255/000 از تاريخ 
1391/5/10 حــق الوكالــه مبلغ 5/000/000 ريــال و مبلغ 90/0768/878 ريال حقــوق دولتى بدهكار 
مى باشــد ســپرده مورد رهن وثيقه عبارت اســت از 1- مازاد ششــدانگ يك قطعه زمين پالك 60 فرعى از 
يكصــد و بيســت اصلــى واقع در بخش 12 تهران مورد ثبت يك ســند مالك ثبت شــده ذيل شــماره 7270 
در صفحه 296 دفتر 49 به شــماره چاپى 301088 ،  2- ســه دانگ مشــاع از ششــدانگ يك قطعه زمين به 
مســاحت 115 مترمربع با جميع متعلقات مســتحدثات پالك 222 فرعى از 120 اصلى مورد ثبت دو جلد سند 
مالكيت به شــماره هاى 917189 و 249266 و شــماره ثبت 314928 و 12780 صفحه 316 و 123 دفتر 
1330 و 71 واقع در شــهر رى تهران بخش 12 تهران با حدود و مشــخصات طبق مشــخصات مندرج در متن 
ســند مالكيت و حســب اعالم دفتر اسناد رسمى 132 سنقر (تنظيم كننده سند رسمى) راهن فاقد آدرس در 
متن ســند مى باشد لذا بدينوسيله در اجراى ماده 18 آئين نامه اجرا اسناد رسمى به نامبرده ابالغ كه نسبت 
بــه پرداخــت بدهى خود اقدام نمايد بديهى اســت ظرف مدت 10 روز از تاريخ انتشــار آگهى عمليات اجرائى 

جريان خواهد يافت. 
رئيس اداره ثبت اسناد و امالك سنقر

متن آگهى
بدينوســيله اينجانب سيد محمد متوليان بعنوان مدير تصفيه شركت بزرگمهر صنعت (سهامى خاص) به 
شــماره ثبت 2326 اعالن مى نمايد كه طى دادنامه شــماره 9709970369200610 مورخ 97/4/1 شعبه 
10 دادگاه تجديدنظر اســتان اصفهان از پرونده شماره 9509983657300482 (961834) ورشكستگى 
شركت مذكور از مورخ 1392/11/1 اعالم شده است لذا مستندا به ماده 537 قانون تجارت اين آگهى جهت 
مراجعه ذينفع منتشــر شده و ذينفع مكلف اســت طبق مقررات به همراه مستندات و مدارك به مدير تصفيه 
فوق به شــماره تلفــن 09132644560 و آدرس ميدان جهــاد ابتداى بلوار دانش روبــروى داروخانه جنب 

تزريقات دانش طبقه دوم دفتر وكالت مراجعه نمايند.
سيد محمد متوليان

دادنامه
خواهان: شــركت بزرگمهر صنعت با وكالت آقاى ياســر متولى جعفرآبادى فرزند رضا به نشــانى كاشــان 
ميــدان امــام رضــا (ع) كوچه نهال جنــب ناحيه 2 شــهردارى طبقه دوم واحــد 5- خواندگان: 1- دادســتان 
دادســراى عمومى وانقالب كاشــان به نشانى كاشان دادســراى عمومى و انقالب شهرستان كاشان 2- سازمان 
تامين اجتماعى شعبه كاشان به نشانى كاشان سازمان تامين اجتماعى شهرستان كاشان 3- اداره امور مالياتى 
شهرســتان كاشــان به نشــانى كاشــان اداره ماليات شهرستان كاشــان ، خواســته: صدور حكم ورشكستگى ، 
گردشكار: دادگاه با بررسى اوراق و محتويات پرونده ختم رسيدگى را اعالم و مبادرت به صدور راى مى نمايد 
. (راى دادگاه) در خصوص دعوى شــركت بزرگمهر صنعت (سهامى خاص) با شماره ثبت 2326 با وكالت بعدى 
آقاى ياســر متولى جعفر آبادى به طرفيت 1- دادســتان محترم دادســراى عمومى و انقالب كاشان 2- سازمان 
تامين اجتماعى شــعبه كاشان 3- اداره امور مالياتى كاشان به خواسته صدور حكم بر ورشكستگى آن شركت 
با تعيين تاريخ توقف مورخ 1392/11/1 دادگاه با عنايت به نظريه كارشناســى كارشناسان انتخابى در رشته 
هاى امور حسابرسى و راه و ساختمان و برق و ماشين آالت و تاسيسات كارخانجات ثبت شده به شماره 1672-

1396/8/16 كه حســب آن ارزش روز دارايى هاى شــركت خواهان به مبلغ 465/972/708/533 ريال 
در تاريخ 1392/12/29 قادر به پوشــش كل بدهى هاى اين شــركت به مبلغ 631/974/879/860 ريال 
نبوده و آن شــركت از تاريخ ياد شــده به حالت توقف درآمده و اين نظريه عليرغم ابالغ مراتب وصول آن به 
وكالى سابق شركت خواهان آقايان سيد مهدى حسينى مجد و كمال مرادى ( كه طى اليحه ثبت شده به شماره 
1737-1396/8/24 شــركت مذكور عزل شــده اند ) و خواندگان در فرجه قانونى فقط مورد ايراد سازمان 
خوانده رديف دوم طى اعتراضنامه هاى ثبت شده به شماره هاى 1781-1396/9/1 و 1396/9/2-1802 
قرار گرفته كه ايرادات اين سازمان بنا به آنچه كارشناس رسمى منتخب در رشته امور حسابرسى در توضيح 
كتبى خود ثبت شده به شماره 1905-1396/9/16 آورده است موثر در مقام و قابل اعتنا نبوده و دفاعيات 
غيــر موجه نمايندگان حقوقى مورد معرفى خواندگان رديفهاى دوم و ســوم در اين مرحله از دادرســى و عدم 
حضــور خوانده رديف اول در جلســه دادرســى با وصف ابــالغ قانونى اخطاريه دعوى مطروحــه را وارد و ثابت 
تشــخيص داده و مســتندا به مــواد 1257 و 1321 و1324 قانون مدنى و مــواد 412 و 416و 417 و 418 

و423 و427 و433 و434و 438و440 قانون تجارت و مواد 194 .
 شعبه 3 دادگاه عمومى حقوقى شهرستان كاشان

دادنامه
تجديدنظر خواه: سازمان تامين اجتماعى شعبه كاشان به نشانى كاشان سازمان تامين اجتماعى شهرستان 
كاشــان ، تجديدنظر خوانده: شــركت بزرگمهر صنعت به نشانى كاشان شهرك صنعتى اميركبير خيابان سهراب 
ســپهرى شــرقى خيابان شكوفه 5 ، تجديدنظر خواســته: دادنامه شــماره 1220-96/9/23 شعبه 3 دادگاه 
عمومى حقوقى كاشــان – گردشــكار: دادگاه با بررســى اوراق و انجام مشــاوره ، ختم رســيدگى را اعالم و با 
اســتعانت از خداوند متعال به شــرح ذيل مبادرت به انشاء راى مى نمايد (راى دادگاه) در خصوص تجديدنظر 
خواهى اداره كل تامين اجتماعى استان اصفهان با نمايندگى آقاى حميدرضا نامرورى به طرفيت شركت بزرگمهر 
صنعت (ســهامى خاص) با وكالت آقاى ياســر متولى جعفرآبادى از دادنامه شــماره 9609973657301220 
مورخ 1396/9/23 شــعبه ســوم دادگاه محترم عمومى حقوقى كاشان متضمن اعالم توقف شركت تجديدنظر 
خوانــده از 1392/11/1 و صــدور حكم ورشكســتگى شــركت و مهر و موم كليه اموال منقــول و غيرمنقول 
شــركت دادگاه با توجه به اليحه تجديدنظر خواهى اداره كل تامين اجتماعى اســتان اصفهان اوال اين كه عهده 
بدهى شــركت تجديدنظر خوانده به سه شــركت بوذر جمهرو بوذر جمهر صنعت و و شركت توسعه سازه بوذر 
جمهر بوده كه در هر چهار شــركت شــخصى به هويت آقاى خداشــكر كاظمى رئيس هيات مديره مى باشــند و 
چنانچه دارايى هاى اين شــركتها را ادغام كنيم هيچگونه كســرى اى در دارايى هاى شــركت بوجود نمى آيد 
مســتلزم ادغام عملى اين شــركت ها در يكديگر و ايجاد كنسرســيوم مى داند كه در مانحن فيه چنين ادغامى 
مالحظه احراز نمى شــود مشــترك بودن اعضا هيات مديره در اين شركتها هم به منزله كنسرسيوم بودن اين 
شــركتها نيســت ثانيا پاره اى پرداختهاى شــركت و يا معامالت شــركت و يا موجودى حسابهاى شركت نيز مفيد 
جريان عادى امور مالى شــركت نيست زيرا توقف شــركت وضعيتى است كه بر كليت روابط مالى شركت حاكم 
مى گردد و لذا اگر شــركت با اخذ تســهيالت و ايجاد دين جديد براى براى خود مبادرت به تصفيه برخى ديون 
خود نمايد و در اين كار مداومت نمايد در نهايت بر تعداد طلبكاران شــركت افزوده شــده و وضعيت شــركت 
وخيم تر مى گردد بر همين اساس هم هيات كارشناسان منتخب دادگاه محترم بدوى بر مبناى مقايسه دارايى 
هاى مثبت شركت منفى بوده و شركت قادر به تاديه ديون خود با دارايى موجود نمى باشد النهايه چون شركت 
متعاقب بروز وقفه در اداى ديون خود مراتب توقف خود را اعالم نكرده است لذا دادگاه نوع ورشكستگى را 
مســتندا به بند 2 ماده 524 قانون تجارت ورشكســتگى به تقصير اعالم و به اين ترتيب ضمن رد تجديدنظر 
خواهى به عمل آمده دادنامه تجديدنظر خواســته را مســتنداً به ماده 358 قانون آيين دادرســى دادگاههاى 

عمومى و انقالب در امور مدنى تاييد مى نمايد اين راى حضوى و قطعى است.
مستشار دادگاه: على پور آذر ، رئيس دادگاه : دكتر محسن لسانى

 شعبه 10 دادگاه تجديدنظر استان اصفهان

 توزیع 170 ریال از 285 ریال
سود مصوب بانک انصار

جلس��ه مجمع عمومی عادی س��االنه بانک انصار 
با حض��ور 70/51 درصد از س��هامداران برگزار ش��د. 
در ای��ن جلس��ه اعضای هیات رئیس��ه مجمع انتخاب 
و پس از اعالم رس��میت جلس��ه توسط رئیس مجمع، 
آیت اهلل ابراهیمی مدیرعامل بانک گزارش هیات مدیره 

درخصوص عملکرد بانک ارائه نمود.
ابراهیمی با تشریح وضعیت بانک و گزارش مختصری 
از تاریخچه، فعالیت و ترکیب سهامداران را ارائة نمود و 
گفت، بانک انصار در حال حاضر با 632 ش��عبه و باجه 
و 5087 نفر نیروی انس��انی متعه��د و آموزش دیده به 
ارائه خدمات بانکی در سراسر کشور مشغول به فعالیت 
می باشد. وی بخشی از برنامه ها و فعالیت های انجام شده 

در سال 1396 را به شرح زیر به حاضرین ارائه نمود.
 توسعه استراتژی کسب و کار در فاز دوم طرح 
تحول ناظر بر انتخاب بازار هدف برای خطوط کس��ب 
و کاری خرد، کس��ب و کارهای کوچک و متوس��ط و 

ویژه
 توس��عه ب��ازار پرداخت ه��ای خ��رد از طریق 

بکارگیری فناوری های نوین
 اس��تقرار سیس��تم مدیریت خط��ا و مدیریت 

ریسک بر روی فرآیندهای کلیدی کسب و کار
 احصا ش��اخص های اقتصاد مقاومتی در بخش 

تجهیز و خدمات بانکی
 ارتقای س��طح ویژگی های بانک در تراز انقالب 

اسالمی و....
مدیرعامل بانک انصار با انجام تحلیلی درخصوص 
حجم و ترکیب س��پرده های بانک که در پایان س��ال 
1396 بال��غ ب��ر 318485 میلیارد ریال می باش��د، با 
اشاره به ترکیب منابع بانک و وجود منابع ارزان قیمت 
که از ویژگی های مهم رقابتی بانک می باشد گفت: در 
فض��ای کنونی بازار پول و بانک ک��ه عمدتا بانک های 
رقیب با اس��تفاده از ابزار نرخ س��ود ب��ه جذب منابع 
می پردازند، بانک انصار ضمن رعایت دستورالعمل های 
ابالغی بانک مرکزی درخصوص نرخ س��ود س��پرده ها 
صرفا با حفظ و جذب منابع جاری و قرض الحس��نه به 

بهینه سازی کیفیت منابع پرداخته است.
در این جلسه بعد از ارائه گزارش مدیرعامل، گزارش 
حس��ابرس و بازرس قانونی قرائت گردید و صورت های 
مالی و عملکرد هیات مدیره بانک برای سال مالی منتهی 
ب��ه 1396/12/29 تصویب ش��د. در س��ال مالی 1396 
هلدینگ بانک انصار 361 ریال س��ود از بابت هر س��هم 
کس��ب کرد و با مدیریت و هموارس��ازی سود اکتسابی 
سود هر سهم ش��رکت بانک انصار 285 ریال شناسایی 
ک��ه از این میزان معادل 170 ریال تقس��یم گردید که 
باالترین رقم س��ود تقسیمی در ش��بکه بانکی است. در 
پایان، مجمع نس��بت به تصویب سایر موارد مندرج در 

دستور جلسه اقدام و راس ساعت مقرر خاتمه یافت.

سیدمحمدهادی سبحانیانخبر

دانشجوی دکتری اقتصاد

امروزه در همه ی جوامع بشری،  خاص��ی نقشــــه راه اهمی��ت  از  تولی��د 
برخوردار اس��ت؛ به گونه ای که هم��گان به نقش و 
اهمیت آن واقف اند. تولید عامل اصلی ایجاد استحکام 
و س��امان دادن اقتصاد و محور پیش��رفت و توسعه 
اس��ت. می ت��وان گفت اکنون تولید هر چه بیش��تر، 
شاخص اصلی رشد و قدرت برای کشورها به حساب 
می آید و غفلت در نگرش به تولید و بایس��ته های آن 
می تواند به بروز مش��کالت جدی اقتصادی همچون 
بی��کاری، رکود و تورم و درپی آن س��ایر مش��کالت 

اجتماعی، سیاسی و حتی فرهنگی دامن زند.
همچنین، موضوع تولی��د ملی و تأکید بر آن، 
عالوه ب��ر اهمیت ه��ای پیش گفت��ه، ضرورت های 
وی��ژه ای دارد که به ویژه در ش��رایط کنونی برای 
کش��ور ما بسیار تعیین کننده و سرنوشت ساز است. 
یک��ی از بزرگ ترین حربه های دش��منان در مقابل 
ملت ایران تحریم های متعددی است که به مرحله ی 
اجرا گذاش��تند و برای مقابله با این تحریم ها، ارتقا 
و حمای��ت از تولی��د ملی یک��ی از بهترین راه های 
موجود اس��ت. نام گذاری سال های اخیر با مضامین 
اقتصادی توسط رهبر معظم انقالب را نیز می توان 
در این راس��تا و در جه��ت تمرکز همه ی نیروها بر 

این مسئله ی مهم و حیاتی قلمداد کرد.
جه��ت تحقق ای��ن امر و تقوی��ت تولید ملی و 
درپ��ی آن افزایش ص��ادرات، راهکارهای گوناگونی 
از س��وی مسئولین و کارشناس��ان اقتصادی بیان و 
عملیاتی گردیده است. یکی از این راهکارها که هم 
در عرص��ه ی نظر و هم در عرص��ه ی عمل ظهور و 
بروز یافته اس��ت، افزایش ن��رخ ارز به جهت تقویت 
رقابت پذی��ری بنگاه های اقتص��ادی داخل با رقبای 
خارجی و درپی آن رشد و گسترش تولید ملی بوده 
اس��ت. س��ؤالی که در این مقاله به دنبال پاسخ به 
آن هس��تیم این است که آیا اساساً افزایش نرخ ارز 
می تواند چنین کارکردی داش��ته باشد و در صورت 
مثبت بودن پاسخ، این روش از چه جایگاه و اولویتی 
نسبت به سایر راهکارهای سیاستی برخوردار است.

 
اهمیت متغیر نرخ ارز در اقتصاد

ن��رخ ارز و نحوه ی سیاس��ت گذاری های ارزی 
موضوعی اس��ت که هم��واره مورد توج��ه محافل 
گوناگون علمی و سیاست گذاری در ایران بوده است 
و مباحث مختلف و چالش برانگیزی پیرامون نحوه ی 
تعیین ن��رخ ارز و آثار آن بر متغیرهای اقتصادی از 
جمله تولید ملی و صادرات در جریان بوده اس��ت. 
ب��ا توجه به نقش کلیدی ن��رخ ارز در تعیین قدرت 
رقابت��ی تولیدکنن��دگان داخل��ی در مقابل رقبای 
خارجی خ��ود در بازارهای داخل��ی و خارجی، این 
متغی��ر نقش مؤث��ری در میزان تولی��د، صادرات و 
واردات و همچنین اش��تغال بر جای می گذارد. نرخ 
ارز همچنین بر س��طح عموم��ی قیمت ها و به تبع 

آن بر تورم اثرگذار اس��ت که این نیز خود از جهتی 
دیگر می تواند بر قدرت رقابتی تولیدکنندگان و نیز 
س��طح تولید و اشتغال اثرگذار باش��د. لذا با توجه 
به پیامدهای گس��ترده ی تغییر نرخ ارز در عملکرد 
اقتصادی کشور، تعیین نرخ ارز و سیاست گذاری های 
ارزی از اهمیت باالیی برخوردارند. این امر در شرایط 
فعل��ی به خصوص پس از اجرای فاز اول هدفمندی 
یارانه ها، افزای��ش تحریم ه��ای بین المللی، جهش 
و نوس��انات شدید نرخ ارز غیررس��می در بازار آزاد 
و نی��ز برهه ای که در آن سیاس��ت گذاران به دنبال 
تعیین نرخ ارز در بودجه ی سال 1392 می باشند، از 

اهمیت بیشتری برخوردار است.

طرح یک سؤال؟
یکی از مباحثی که همواره، در جریان تعیین نرخ 
ارز و سیاست گذاری های ارزی، توجه و تأکید زیادی 
بر آن می شود، آثار افزایش یا کاهش نرخ ارز بر تولید 
ملی و تراز تجاری اس��ت. عده ای از کارشناس��ان، با 
اس��تناد به مباحث تئوریک، بیان می کنند که برای 
رش��د و توس��عه ی تولید مل��ی و افزای��ش صادرات 
غیرنفتی و رهایی از اقتصاد تک محصولی، الزم است 
نرخ ارز افزایش یابد و ارزش پول ملی کاس��ته شود. 
در مقاب��ل، ع��ده ای دیگر بر این باورند که مش��کل 
تولی��د و صادرات غیرنفت��ی ایران تنها ب��ا افزایش 
نرخ ارز حل نخواهد ش��د؛ بلکه چه بس��ا این اقدام 
به تنهایی مش��کالت بیشتری از جمله افزایش تورم 
و بی ثباتی در فضای کسب و کار را درپی داشته باشد. 
لذا سؤال اساسی که یک سیاست گذار )به طور مثال 
رئیس جمهور آتی( با آن روبه رو می ش��ود این است 
ک��ه باالخره برای بهبود وضع تولید ملی، صادرات و 
اش��تغال افزایش نرخ ارز را در دستور کار خود قرار 
دهد یا خیر؟ و آیا با افزایش نرخ ارز مشکل تولید و 

صادرات ایران حل خواهد شد؟!
در ادامه، با رعای��ت اختصار، به نکاتی در این 

رابطه اشاره می گردد.
 

جایگاه و اولویت سیاست ارزی در تقویت 
بنیه ی تولید و توسعه ی صادرات غیرنفتی

پر واضح است که یکی از مهم ترین ویژگی های 
اقتصاد ایران وابس��تگی شدید به درآمدهای نفتی 
اس��ت. این امر باعث شده اس��ت در زمان کاهش 
قیمت نف��ت یا تحریم ه��ای اقتصادی ب��ا کمبود 
درآمدهای ارزی و در زمان رونق درآمدهای نفتی 
با وف��ور درآمدهای ارزی مواجه گردیم. ش��یوه ی 
نادرس��ت برخورد با هر یک از شرایط مذکور، طی 
سالیان سال و به ویژه سال های اخیر، نتیجه ای جز 

تضعیف پایه های تولید و وابستگی بیشتر به واردات 
را درپی نداش��ته اس��ت. افزایش های اعالم ش��ده 
در ص��ادرات غیرنفتی نیز ناش��ی از افزایش قیمت 
میعانات گازی و محصوالت پتروشیمی است که به 
غلط در زمره ی ص��ادرات غیرنفتی بیان می کنند. 
لذا امروزه تقویت بنیان های تولید، رش��د صادرات 
غیرنفتی واقعی و افزایش س��هم کشور در تجارت 
جهان��ی و بازارهای بین الملل��ی، به منظور کاهش 
وابستگی ش��دید اقتصاد به درآمدهای نفتی، یکی 
از اهداف مهم اقتصادی تلقی می ش��ود و به همین 
جه��ت همواره م��ورد توجه اقتصاددان��ان و حتی 

سیاست مداران است.
بدون ش��ک یکی از راه های نیل به این هدف 
باال بردن ت��وان رقابتی تولیدکنن��دگان داخلی با 
رقبای خارجی آن هاس��ت که ش��اید جهت نیل به 
ای��ن هدف ابتدایی ترین راه��ی که به ذهن متبادر 
می گردد افزایش ن��رخ ارز یا همان تضعیف ارزش 
پول ملی است؛ اما آیا نتیجه ی محتوم افزایش نرخ 
ارز، افزایش ت��وان رقابتی تولیدکنندگان داخلی و 
افزایش صادرات اس��ت؟ نکته اینجاس��ت که برای 
پیاده سازی سیاس��ت کاهش ارزش پول ملی، باید 
به مش��خصه ها و ویژگی های اقتص��اد توجه کرد. 
ب��ه بیان دیگر، باید گفت در اقتصاد به واس��طه ی 
پیچیدگی روابط میان متغیرها و نیز شرایط زمانی 
و مکانی، کمتر می توان یک نسخه ی جهان شمول 
پیچید که به نظر می رسد مقوله ی ارتباط نرخ ارز 
با تولید ملی و تراز تجاری نیز از این دست باشد.

بای��د به این س��ؤال پاس��خ داده ش��ود که آیا 
افزای��ش نرخ ارز هیچ گونه اث��ر تخریبی بر اقتصاد 
نخواهد گذاشت؟ به بیان دیگر آیا در اقتصاد هدف 
نهایی، افزایش در صادرات غیرنفتی است که بدون 
توجه به پیامده��ای احتمالی زیان بار افزایش نرخ 
ارز، صرفاً بر اصالح این نرخ کلیدی جهت افزایش 

صادرات غیرنفتی تأکید می گردد؟!
این در حالی است که محدود بودن ظرفیت های 
تولی��دی و تنگناهای س��اختاری، بازتوزیع درآمدی 
حاصل از کاهش ارزش پول )از صاحبان دستمزد به 
صاحبان سود و از بخش خصوصی به بخش عمومی(، 
افزای��ش هزینه های تولید و اثرات تورمی و رکودهای 
حاصل از کاهش ارزش پ��ول، اثر نهایی آن را بر تراز 
تجاری تا ح��دی پیچیده می کند. به نظر می رس��د 
اگرچه ن��رخ ارز می تواند انگی��زه ای در جهت بهبود 
صادرات غیرنفتی ایج��اد نماید، ولی این تصور که با 
افزایش نرخ ارز مشکل صادرات غیرنفتی در ایران حل 

خواهد شد، بسیار خوش بینانه و غیرواقعی است.
از س��وی دیگر در اقتصاد ه��ای نیمه صنعتی، 

همچون ای��ران، که واحدهای تولیدی ش��دیداً به 
نهاده های وارداتی وابس��ته اند و نهاده ها به سهولت 
در داخل کش��ور قابل دس��ترس نیستند، هزینه ی 
بنگاه ها به دنبال کاهش ارزش پول افزایش می یابد 
و قیمت ه��ای ن��ازل کااله��ای تجاری به ش��دت 
افزای��ش می یابد. بنابرای��ن در اثر تنزل ارزش پول 
داخل��ی )افزایش ن��رخ ارز(، خالص صادرات بهبود 
می یابد ولی بر ش��دت هزینه های تولید نیز افزوده 
می شود. به طور مشابه، با بهبود ارزش پول داخلی 
)کاهش نرخ ارز( از خالص صادرات کاسته می شود 
و هزینه های تولید س��قوط می کنند. لذا از بررسی 
ترکیب ناش��ی از دو کانال عرضه و تقاضاس��ت که 
می توان نتیجه ی نوس��انات ن��رخ ارز را بر اقتصاد 
کشور مش��خص نمود. این بحث در ایران با توجه 
ب��ه اینکه بخش عمده ی واردات کش��ور مربوط به 
مواد اولیه، کاالهای واسطه ای و سرمایه ای است از 

اهمیت بیشتری نیز برخوردار است.
ب��ا توجه به آم��ار ارزبری تولید کش��ور )یعنی 
نسبت مجموع واردات مواد اولیه، کاالهای واسطه ای 
و س��رمایه ای به تولید ناخالص داخلی حقیقی( که 
طی س��ال های پس از 1372 همواره افزایشی بوده 
اس��ت، می توان گفت نرخ ارز فعلی یا افزایش نرخ 
ارز می تواند برای تولیدکنندگان ناخوشایند باشد و 
چه بسا صادرات غیرنفتی کشور را به دلیل افزایش 

هزینه ی تمام شده تهدید نماید.
همان ط��ور که پیش تر بیان ش��د، این مقاله به 
دنبال نادیده گرفتن اث��ر افزایش نرخ ارز بر ترغیب 
و تشویق تولید و صادرات غیرنفتی نیست و مسلماً 
تثبیت نرخ ارز را با وجود تورم همه س��اله در اقتصاد 
حتی تهدیدی برای ص��ادرات موجود می داند، ولی 
آنچه در اینجا به دنبال بیان آن هس��تیم آن اس��ت 
که رها کردن )افزایش غیرعالمانه( قیمت نیز در هر 
شرایطی به نظام قیمتی عالمت دهنده ی کارا منجر 
نمی ش��ود. موفقیت افزایش ن��رخ ارز به عنوان یک 
سیگنال قیمتی در افزایش تولید و صادرات غیرنفتی 
مشروط و منوط است به فراهم بودن شرایط فنی و 
اقتصادی تولید و وجود تعامل صحیح و منطقی میان 

قیم��ت و ش��رایط حقیقی 
باید  واقع،  تولید. در 

شرایط فنی تولید 
را  صادرات��ی 
بهبود بخشید، 
ی  ه��ا ال کا
را  صادرات��ی 

متن��وع ک��رد، 
آن  کیفی��ت 

را ارتق��ا داد و با ایجاد نظ��ام ارزی، زمینه ی تعامل 
منطق��ی میان عالمت دهی ن��رخ ارز و رقابت پذیری 
اقتصاد کش��ور یا تعامل میان عالمت دهی نرخ ارز و 

رشد و شتاب صادرات غیرنفتی را فراهم کرد.

نتیجه گیری و ارائه ی راهکارهای سیاستی
جای��گاه تولید و ص��ادرات غیرنفت��ی با تولید 
دانش محور، اهتمام به تحقق استانداردهای کیفی، 
مدیری��ت کارآمد تولی��د، انضباط مال��ی و کارایی 
بنگاه ها و وجود بس��ترهای نهادی و س��رمایه های 
اجتماعی )قوانین و مقررات مناسب، دستگاه قضایی 
حس��اس نس��بت به اقتصاد و...( و به طور کلی در 
درون اقتص��اد مولد و نه صرفاً با تغییر نرخ ارز ارتقا 
می یابد. در ساختارهای غیررقابتی مثل ایران وقتی 
ساختارهای نهادی و سرمایه ی اجتماعی و دانش و 
مدیریت الزم برای صادرات مستمر و شتابان وجود 
ن��دارد، قیمت ه��ا نمی توانند معج��زه کنند و نرخ 
ارز به تنهایی نمی تواند صادرات را ش��تاب بخشد. 
ن��رخ ارز می تواند در کنار رش��د به��ره وری، تأمین 
رقابت پذیری، ارتقای استانداردهای کیفی و بهبود 
فضای کس��ب وکار در کش��ور نقش ایفا کند؛ اما به 

تنهایی همه ی اثرات را ایجاد نمی کند.
به طور کل��ی، باید گفت کاه��ش ارزش پول 
مل��ی نمی تواند به عن��وان یک راه��کار بلندمدت 
جهت رش��د تولید و توسعه ی صادرات مورد تأکید 
قرار گیرد. ب��رای صادرات بیش��تر، تقویت بنیه ی 
تولید داخلی ضروری اس��ت. لذا هر عاملی از قبیل 
تغییرات س��اختاری در نظام اعطای تس��هیالت و 
اعتبارات، توسعه ی بیمه ها، سیاست های حمایتی 
از س��رمایه گذاری ها، بهب��ود فضای کس��ب وکار و 
غی��ره، که به رش��د تولید ناخال��ص داخلی منجر 

ب��ه  نهایت��اً  می ش��ود، 
توس��عه ی صادرات نیز 
بر  تکیه  می انجام��د. 
مزیت  ب��ا  تولی��دات 
نسبی باالتر به جهت 
رقابت پذیری  افزایش 
صحن��ه ی  در 
یک��ی  بین الملل��ی 
راهبردهای  از  دیگ��ر 
الزم جهت توس��عه ی 
اس��ت.   ص��ادرات 

 برهان

 آیا افزایش نرخ ارز، راهکار رونق
تولید ملی و افزایش صادرات کشور است؟


