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اقتصاد
خبر

توزیع  170ریال از  285ریال
سود مصوب بانک انصار

جلس��ه مجمع عمومی عادی س��االنه بانک انصار
با حض��ور  70/51درصد 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،
آیتاهلل 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  632ش��عبه و باجه
و  5087نفر نیروی انس��انی متعه��د و آموزش دیده به
ارائه خدمات بانکی در سراسر کشور مشغول به فعالیت
میباشد .وی بخشی از برنامهها و فعالیتهای انجام شده
در سال  1396را 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 پرداخته��ای خ��رد از طریق
بکارگیری فناوریهای نوین
اس��تقرار سیس��تم مدیریت خط��ا و مدیریت
ریسک بر روی فرآیندهای کلیدی کسب و کار
احصا ش��اخصهای اقتصاد مقاومتی در بخش
تجهیز و خدمات بانکی
ارتقای س��طح ویژگیهای بانک در تراز انقالب
اسالمی و....
مدیرعامل بانک انصار با انجام تحلیلی درخصوص
حجم و ترکیب س��پردههای بانک که در پایان س��ال
 1396بال��غ ب��ر  318485میلیارد ریال میباش��د ،با
اشاره به ترکیب منابع بانک و وجود منابع ارزانقیمت
که از ویژگیهای مهم رقابتی بانک میباشد گفت :در
فض��ای کنونی بازار پول و بانک ک��ه عمدتا بانکهای
رقیب با اس��تفاده از ابزار نرخ س��ود ب��ه جذب منابع
میپردازند ،بانک انصار ضمن رعایت دستورالعملهای
ابالغی بانک مرکزی درخصوص نرخ س��ود س��پردهها
صرفا با حفظ و جذب منابع جاری و قرضالحس��نه به
بهینهسازی کیفیت منابع پرداخته است.
در این جلسه بعد از ارائه گزارش مدیرعامل ،گزارش
حس��ابرس و بازرس قانونی قرائت گردید و صورتهای
مالی و عملکرد هیات مدیره بانک برای سال مالی منتهی
ب��ه  1396/12/29تصویب ش��د .در س��ال مالی 1396
هلدینگ بانک انصار  361ریال 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  285ریال شناسایی
ک��ه از این میزان معادل  170ریال تقس��یم گردید که
باالترین رقم س��ود تقسیمیدر ش��بکه بانکی است .در
پایان ،مجمع نس��بت به تصویب سایر موارد مندرج در
دستور جلسه اقدام و راس ساعت مقرر خاتمه یافت.

دوشنبه  8مرداد  1397شماره 4803

سیدمحمدهادی سبحانیان
دانشجوی دکتری اقتصاد

امروزه در همهی جوامع بشری،
نقش�ـــه راه
تولی��د از اهمی��ت خاص��ی
برخوردار اس��ت؛ به گونهای که هم��گان به نقش و
اهمیت آن واقفاند .تولید عامل اصلی ایجاد استحکام
و س��امان دادن اقتصاد و محور پیش��رفت و توسعه
اس��ت .میت��وان گفت اکنون تولید هر چه بیش��تر،
شاخص اصلی رشد و قدرت برای کشورها به حساب
میآید و غفلت در نگرش به تولید و بایس��تههای آن
میتواند 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 اهمیته��ای پیشگفت��ه ،ضرورتهای
وی��ژهای دارد که به ویژه در ش��رایط کنونی برای
کش��ور ما بسیار تعیینکننده و سرنوشتساز است.
یک��ی از بزرگترین حربههای دش��منان در مقابل
ملت ایران تحریمهای متعددی است که به مرحلهی
اجرا گذاش��تند و برای مقابله با این تحریمها ،ارتقا
و حمای��ت از تولی��د ملی یک��ی از بهترین راههای
موجود اس��ت .نامگذاری سالهای اخیر با مضامین
اقتصادی توسط رهبر معظم انقالب را نیز میتوان
در این راس��تا و در جه��ت تمرکز همهی نیروها بر
این مسئلهی 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��هی نظر و هم در عرص��هی عمل ظهور و
بروز یافته اس��ت ،افزایش ن��رخ ارز به جهت تقویت
رقابتپذی��ری بنگاههای 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
میتواند 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 نحوهی سیاس��تگذاریهای ارزی
موضوعی اس��ت که هم��واره مورد توج��ه محافل
گوناگون علمی و سیاستگذاری در ایران بوده است
و مباحث مختلف و چالشبرانگیزی پیرامون نحوهی
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 میگذارد .نرخ
ارز همچنین بر س��طح عموم��ی قیمتها و به تبع

ﺁﮔﻬﻰ ﻣﻔﻘﻮﺩﻯ
ﺳــﻨﺪ ﺧﻮﺩﺭﻭ ﺳــﻮﺍﺭﻯ ﭘﮋﻭ  ، 405ﺭﻧﮓ ﻧﻘﺮﻩ ﺍﻯ ﺁﺑﻰ  4 ،ﺳــﻴﻠﻨﺪﺭ
ﺑﻪ ﺷــﻤﺎﺭﻩ ﻧﻴــﺮﻭﻯ ﺍﻧﺘﻈﺎﻣــﻰ 554ﺩ – 34ﺍﻳــﺮﺍﻥ  33ﺑﻨــﺎﻡ ﻟﻄﻒ ﺍﻟﻪ
ﺑﺎﻗــﺮﻯ ﺩﺍﺭﺍﻯ ﻣﻮﺗﻮﺭ ﺑﺸــﻤﺎﺭﻩ  12484059573ﻭ ﺷــﻤﺎﺭﻩ ﺷﺎﺳــﻰ
 14223107ﻛــﻪ ﺩﺍﺭﺍﻯ ﻛــﺪ ﺷــﻤﺎﺭﻩ ﮔــﺬﺍﺭﻯ -14/8-67833
 13/4-1208ﻣﻴﺒﺎﺷــﺪ ﻣﻔﻘــﻮﺩ ﮔﺮﺩﻳــﺪﻩ ﻭ ﺍﺯ ﺩﺭﺟﻪ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭ ﺳــﺎﻗﻂ
ﺍﺳﺖ.
ﺁﮔﻬﻰ ﻣﻔﻘﻮﺩﻯ
ﻣﺪﺭﻙ ﻓﺎﺭﻍ ﺍﻟﺘﺤﺼﻴﻠﻰ ﺍﻳﻨﺠﺎﻧﺐ ﺁﻗﺎﻯ ﻧﻮﻳﺪ ﻛﺸــﻜﻮﻟﻰ ﻓﺮﺯﻧﺪ ﺟﺒﺎﺭ ﺑﻪ ﺷــﻤﺎﺭﻩ ﺷﻨﺎﺳﻨﺎﻣﻪ  8219ﺻﺎﺩﺭﻩ 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 ﺍﺳﻼﻣﻰ ﻭﺍﺣﺪ ﮔﭽﺴﺎﺭﺍﻥ ﺑﻪ ﻧﺸﺎﻧﻰ -ﮔﭽﺴﺎﺭﺍﻥ -ﻣﺠﺘﻤﻊ ﺩﺍﻧﺸﮕﺎﻫﻰ-ﺩﺍﻧﺸﮕﺎﻩ ﺁﺯﺍﺩ ﺍﺳﻼﻣﻰ ﻭﺍﺣﺪ
ﮔﭽﺴﺎﺭﺍﻥ ﺍﺭﺳﺎﻝ ﻧﻤﺎﻳﺪ -ﻳﺎﺳﻮﺝ  /ﻧﻮﺑﺖ ﺍﻭﻝ / 97/4/24 :ﻧﻮﺑﺖ ﺩﻭﻡ /97/5/8 :ﻧﻮﺑﺖ ﺳﻮﻡ97/5/23:
ﺑﺮگ ﺳﺒﺰ)ﺷﻨﺎﺳﻨﺎﻣﻪ(ﺧﻮﺩﺭﻭ ﺳــﻮﺍﺭﻯ ﭘﺮﺍﻳﺪ ﻣﺪﻝ  84ﺳﻔﻴﺪﺭﻭﻏﻨﻰ ﺑﻪ ﺷﻤﺎﺭﻩ ﺍﻧﺘﻈﺎﻣﻰ  963ﺹ 26ﺍﻳﺮﺍﻥ
 49ﺑﻪ ﺷﻤﺎﺭﻩ ﻣﻮﺗﻮﺭ  01076515ﻭ ﺑﻪ ﺷﻤﺎﺭﻩ ﺷﺎﺳﻰ  S1412284451666ﺑﻪ ﻧﺎﻡ ﻋﻠﻰ ﺑﺨﺶ ﺧﻮﻧﻜﺎﺭﻯ ﻣﻔﻘﻮﺩ
ﺷﺪﻩ ﻭﺍﺯﺩﺭﺟﻪ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭ ﺳﺎﻗﻂ ﻣﻰ ﺑﺎﺷﺪ .ﻳﺎﺳﻮﺝ
ﺑﺮگ ﺳــﺒﺰ ﭘﺮﺍﻳﺪ ﺗﻴﭗ ﺻﺒﺎ ﺟﻰ ﺗﻰ ﺍﻳﻜﺲ ﻣﺪﻝ  82ﺭﻧﮓ ﻳﺸــﻤﻰ ﻣﺘﺎﻟﻴﻚ ﺵ ﻣﻮﺗﻮﺭ  00561525ﺷﺎﺳــﻰ
 S1412282116998ﭘﻼﻙ 789-62ﺏ 34ﻣﻔﻘﻮﺩ ﮔﺮﺩﻳﺪﻩ ﻭ ﻓﺎﻗﺪ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭ ﻣﻰ ﺑﺎﺷﺪ.ﺳﺎﺭﻯ
ﺳــﻨﺪ ﻛﻤﭙﺎﻧﻰ ﺧﻮﺩﺭﻭ ﭘﮋﻭﭘــﺎﺭﺱ ﻣﺪﻝ  1392ﺭﻧﮓ ﺳــﻔﻴﺪ ﺭﻭﻏﻨﻰ ﺵ ﻣﻮﺗﻮﺭ  124K0226408ﺷﺎﺳــﻰ
 NAAN01CA7DH683952ﭘﻼﻙ645-82ﻥ 32ﻣﻔﻘﻮﺩ ﮔﺮﺩﻳﺪﻩ ﻭ ﻓﺎﻗﺪ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭ ﻣﻰ ﺑﺎﺷﺪ .ﺳﺎﺭﻯ
ﺷﻨﺎﺳﻨﺎﻣﻪ ﻣﺎﻟﻜﻴﺖ ﺧﻮﺩﺭﻭ ﺁﺭﺩﻯ ﭘﻼﻙ 676-56ﻡ 62ﺵ ﻣﻮﺗﻮﺭ  22327700958ﺷﺎﺳﻰ 77701021
ﺭﻧﮓ ﻃﻮﺳﻰ ﻣﻔﻘﻮﺩ ﮔﺮﺩﻳﺪﻩ ﻭ ﻓﺎﻗﺪ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭ ﻣﻰ ﺑﺎﺷﺪ .ﺳﺎﺭﻯ
ﻛﻠﻴﻪ ﻣﺪﺍﺭﻙ ﭘﻴﻜﺎﻥ ﻭﺍﻧﺖ ﻣﺪﻝ  90ﺭﻧﮓ ﺳــﻔﻴﺪ ﺷــﻴﺮﻯ ﺑﻪ ﺷــﻤﺎﺭﻩ ﭘﻼﻙ 139ﺏ 93ﺍﻳﺮﺍﻥ  95ﺑﻪ ﺷــﻤﺎﺭﻩ
ﺷﺎﺳﻰ  NAAA36AA6BG251880ﺷــﻤﺎﺭﻩ ﻣﻮﺗﻮﺭ  11490052359ﻣﺸﺨﺼﺎﺕ ﻣﺎﻟﻚ ﺧﻮﺩﺭﻭ :ﭘﻴﻜﺎﻥ ﻭﺍﻧﺖ
ﺳــﻨﺪ ﻣﺎﺷــﻴﻦ ﺑﻨﺎﻡ ﻫﺎﺩﻯ ﻫﺮﺍﺗﻰ ﻏﻼﻣﻰ ﻧﺎﻡ ﭘﺪﺭ ﻣﺤﻤﺪ ﺣﺴــﻦ ﺑﻪ ﺷــﻤﺎﺭﻩ ﻣﻠﻰ  3674191301ﺻﺎﺩﺭﻩ ﺍﺯ ﺯﺍﺑﻞ
ﺷﻤﺎﺭﻩ ﺷﻨﺎﺳﻨﺎﻣﻪ  10151ﻣﺤﻞ ﺗﻮﻟﺪ ﺯﺍﺑﻞ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺗﻮﻟﺪ  ، 1366ﺷﻤﺎﺭﻩ ﺗﻠﻔﻦ 09307013596 :ﻣﻔﻘﻮﺩ ﮔﺮﺩﻳﺪﻩ
ﻭ ﺍﺯ ﺩﺭﺟﻪ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭ ﺳﺎﻗﻂ ﮔﺮﺩﻳﺪﻩ ﺍﺳﺖ .ﺯﺍﺑﻞ
ﺍﺻﻞ ﭘﺮﻭﺍﻧﻪ ﻣﺴﺌﻮﻝ ﻓﻨﻰ ﻓﺮﺷﻴﺪ ﻓﻴﺮﻭﺯﻯ ﺍﺟﻴﺮﻟﻮ ﺑﻪ ﺷﻤﺎﺭﻩ /2926ﻍ ﻭ ﺍﺗﻤﺎﻡ ﭘﺮﻭﺍﻧﻪ  92/2/28ﺷﺮﻛﺖ
ﺗﻌﺎﻭﻧــﻰ  1274ﻳﺦ ﺳــﺎﺯﻯ ﭘــﺎﺭﺱ ﺁﺑﺎﺩ ﻣﻐﺎﻥ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻛﻨﻨﺪﻩ ﻳﺦ ﺻﻨﻌﺘﻰ ﻭ ﺑﻬﺪﺍﺷــﺘﻰ ﺻﺎﺩﺭﻩ ﺍﺯ ﻏﺬﺍ ﻭ ﺩﺍﺭﻭ ﺍﺳــﺘﺎﻥ
ﺍﺭﺩﺑﻴﻞ ﻓﺎﻗﺪ ﺍﺭﺯﺵ ﻗﺎﻧﻮﻧﻰ ﻣﻰ ﺑﺎﺷــﺪ ﻣﺮﺍﺗﺐ ﺟﻬﺖ ﺍﻃﻼﻉ ﻋﻤﻮﻡ ﻣﻰ ﺑﺎﺷــﺪ .ﻧﺸﺎﻧﻰ :ﻛﻴﻠﻮﻣﺘﺮ  15ﺟﺎﺩﻩ ﺍﺻﻼﻧﺪﻭﺯ.
ﭘﺎﺭﺱ ﺁﺑﺎﺩ ﻣﻐﺎﻥ
ﺷﻨﺎﺳــﻨﺎﻣﻪ)ﺑﺮگ ﺳﺒﺰ( ﺧﻮﺩﺭﻭ ﺳﻮﺍﺭﻯ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﭘﺎﺭﺱ ﺧﻮﺩﺭﻭ ﺗﻴﭗ  AT-Brilliance-H330ﻣﺪﻝ 1396
ﺑﺮﻧﮓ ﻣﺸــﻜﻰ-ﻣﺘﺎﻟﻴﻚ ﺑﺸﻤﺎﺭﻩ ﺷﺎﺳــﻰ  NAPH330ABH1023849ﻭ ﺷﻤﺎﺭﻩ ﻣﻮﺗﻮﺭ BM15LXG020516
ﻭ ﺷــﻤﺎﺭﻩ ﭘﻼﻙ ﺍﻳﺮﺍﻥ  858-84ﺱ  36ﺑﻪ 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  1389ﺑﻪ ﺷــﻤﺎﺭﻩ ﻣﻮﺗﻮﺭ
 J24B1076843ﻭ ﺷــﻤﺎﺭﻩ ﺷﺎﺳﻰ  NAAS39SE0AK12600ﻭ ﺷﻤﺎﺭﻩ ﺍﻧﺘﻈﺎﻣﻰ 691-87ﺝ 64ﺑﻨﺎﻡ ﺍﻳﻨﺠﺎﻧﺐ
ﺟﻮﺍﺩ ﻗﺎﺳﻤﻰ ﻣﻔﻘﻮﺩ ﺍﺯ ﺩﺭﺟﻪ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭ ﺳﺎﻗﻂ ﺍﺳﺖ) .ﺯﻧﺠﺎﻥ(
ﺑﺮگ ﺳــﺒﺰ ﺳــﻮﺍﺭﻯ ﭘﺮﺍﻳﺪ ﻣﺪﻝ  1391ﺭﻧﮓ ﺳــﻔﻴﺪ ﺑﺸــﻤﺎﺭﻩ ﭘﻼﻙ ﺍﻳﺮﺍﻥ  938-36ﻡ 32ﺑﺸﻤﺎﺭﻩ ﻣﻮﺗﻮﺭ
 4564340ﻭﺷــﻤﺎﺭﻩ ﺷﺎﺳــﻰ  S1412291082545ﺑﻨــﺎﻡ ﻣﻌﺼﻮﻣﻪ ﻋﻠﻰ ﻣﺤﻤﺪﻯ ﻣﻔﻘــﻮﺩ ﮔﺮﺩﻳﺪﻩ ﻭ ﺍﺯ ﺩﺭﺟﻪ
ﺍﻋﺘﺒﺎﺭ ﺳﺎﻗﻂ ﻣﻴﺒﺎﺷﺪ).ﺳﺒﺰﻭﺍﺭ(
ﭘﺮﻭﺍﻧﻪ ﺩﺍﻣﺪﺍﺭﻯ ﻛﻮﭼﻚ ﺭﻭﺳﺘﺎﻳﻰ ﺑﻪ ﺷﻤﺎﺭﻩ /559ﺹ/پ ﺑﻨﺎﻡ ﺷﻴﺮﻣﺤﻤﺪ ﺑﻬﺒﻮﺩﻯ ﻓﻴﻞ ﺷﻮﺭ ﻓﺮﺯﻧﺪ ﻣﺤﻤﺪ
ﺻﺎﺩﺭﻩ ﺍﺯ ﺳﺒﺰﻭﺍﺭ ﻣﻔﻘﻮﺩ ﮔﺮﺩﻳﺪﻩ ﻭ ﺍﺯ ﺩﺭﺟﻪ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭ ﺳﺎﻗﻂ ﻣﻴﺒﺎﺷﺪ).ﺳﺒﺰﻭﺍﺭ(
ﺁﮔﻬﻰ ﺍﺑﻼﻍ ﻭﻗﺖ ﺭﺳﻴﺪﮔﻰ ﺑﻪ ﺁﻗﺎﻯ ﻓﺮﺩﻳﻦ ﭼﻮﺏ ﺩﺭﺍﺯﻯ ﻓﺮﺯﻧﺪ ﻫﻮﺷﻨﮓ
ﺑﻪ ﺷــﻤﺎﺭﻩ ﭘﺮﻭﻧﺪﻩ ﻛﻼﺳــﻪ  9609988316200277ﺷــﻌﺒﻪ  2ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﻛﻴﻔﺮﻯ ﻳﻚ ﺍﺳﺘﺎﻥ ﻛﺮﻣﺎﻧﺸﺎﻩ ﺛﺒﺖ
ﻭ ﻭﻗﺖ ﺭﺳــﻴﺪﮔﻰ ﻣﻮﺭﺥ  1397/5/21ﺳــﺎﻋﺖ  10/00ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻛﻪ ﺣﺴﺐ ﺩﺳــﺘﻮﺭ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﻃﺒﻖ ﻣﻮﺿﻮﻉ ﻣﺎﺩﻩ 73
ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺁﺋﻴﻦ ﺩﺍﺩﺭﺳــﻰ ﻣﺪﻧﻰ ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﻣﺠﻬﻮﻝ ﺍﻟﻤﻜﺎﻥ ﺑﻮﺩﻥ ﻣﺘﻬﻢ ﺩﻭ ﻧﻮﺑﺖ ﺩﺭ ﻳﻜﻰ ﺍﺯ ﺟﺮﺍﻳﺪ ﻛﺜﻴﺮﺍﻻﻧﺘﺸــﺎﺭ ﺁﮔﻬﻰ
ﻣﻰ ﮔﺮﺩﺩ ﺗﺎ ﻣﺘﻬﻢ ﻇﺮﻑ ﻳﻚ ﻣﺎﻩ ﭘﺲ ﺍﺯ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺍﻧﺘﺸــﺎﺭ ﺁﮔﻬﻰ ﺑﻪ ﺩ ﻓﺘﺮ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﻣﺮﺍﺟﻌﻪ ﻭ ﺿﻤﻦ ﺍﻋﻼﻡ ﻧﺸــﺎﻧﻰ ﻛﺎﻣﻞ
ﺧــﻮﺩ ﺩﺭ ﻭﻗﺖ ﻣﻘﺮﺭ ﻓﻮﻕ ﺟﻬﺖ ﺭﺳــﻴﺪﮔﻰ ﺩﺭ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﺣﺎﺿﺮ ﮔﺮﺩﺩ .ﻡ ﺍﻟــﻒ -494/ﻧﻮﺑﺖ ﺍﻭﻝ  ، 97/5/8 :ﻧﻮﺑﺖ
ﺩﻭﻡ97/5/18:
)ﻣﺪﻳﺮ ﺩﻓﺘﺮ ﺷﻌﺒﻪ  2ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﻛﻴﻔﺮﻯ ﻳﻚ ﺍﺳﺘﺎﻥ ﻛﺮﻣﺎﻧﺸﺎﻩ ) 2ﻛﻴﻔﺮﻯ ﺍﺳﺘﺎﻥ ﺳﺎﺑﻖ
ﺁﮔﻬﻰ ﺍﺑﻼﻍ ﺍﺟﺮﺍﺋﻴﻪ ﻛﻼﺳﻪ 9100013
ﺑﺸــﺮﺡ ﭘﺮﻭﻧﺪﻩ ﻛﻼﺳــﻪ ﻓﻮﻕ ﻋﻠﻴﻪ ﺧﺎﻧﻢ ﻓﺮﺷــﺘﻪ ﺣﺎﺟﻰ ﻋﻠﻰ ﺍﻛﺒﺮ ﻣﻤﻘﺎﻧﻰ ﺷــﻤﺎﺭﻩ ﺷﻨﺎﺳــﻨﺎﻣﻪ  16185ﻭﺍﻡ
ﮔﻴﺮﻧﺪﻩ ﻭ  -1ﺁﻗﺎﻯ ﻣﺴــﻌﻮﺩ ﺁﺯﺍﺩﻯ ﻓﺮ  -2ﺁﻗﺎﻯ ﻣﺤﺴــﻦ ﺁﺯﺍﺩﻯ ﻓﺮ  -3ﺧﺎﻧﻢ ﻣﺮﻳﻢ ﺁﺯﺍﺩﻯ ﻓﺮ  -4ﺧﺎﻧﻢ ﻣﻌﺼﻮﻣﻪ
ﺁﺯﺍﺩﻯ ﻓــﺮ  -5ﺁﻗﺎﻯ ﻣﺤﻤﻮﺩ ﺁﺯﺍﺩﻯ ﻓﺮ  -6ﺧﺎﻧﻢ 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  114/770/939ﺭﻳﺎﻝ
ﺑﺎﺑــﺖ ﺍﺻﻞ ﻃﻠﺐ  ،ﻣﺒﻠﻎ  15/875/117ﺭﻳﺎﻝ ﺳــﻮﺩ  ،ﻣﺒﻠﻎ  23/244/253ﺭﻳــﺎﻝ ﺟﺮﻳﻤﻪ ﺗﺎﺧﻴﺮ ﺗﺎﺩﻳﻪ ﺗﺎ ﺗﺎﺭﻳﺦ
1391/3/13ﺟﻤﻌﺎ ً ﺑﻪ ﻣﺒﻠﻎ  153/890/309ﺭﻳﺎﻝ ﺗﺎﺧﻴﺮ ﺭﻭﺯﺍﻧﻪ ﻣﺒﻠﻎ  121/697ﺍﺯ ﺗﺎﺭﻳﺦ  1391/3/13ﺣﻖ
ﺍﻟﻮﻛﺎﻟﻪ ﻣﺒﻠﻎ  5/000/000ﺭﻳﺎﻝ ﻭ ﻣﺒﻠﻎ  7/694/515ﺭﻳﺎﻝ ﺣﻘﻮﻕ ﺩﻭﻟﺘﻰ ﺑﺪﻫﻜﺎﺭ ﻣﻰ ﺑﺎﺷﺪ ﺳﭙﺮﺩﻩ ﻣﻮﺭﺩ ﺭﻫﻦ
ﻭﺛﻴﻘﻪ ﻋﺒﺎﺭﺕ ﺍﺳــﺖ ﺍﺯ  -1ﻣﺎﺯﺍﺩ ﺷﺸــﺪﺍﻧﮓ ﻳﻚ ﻗﻄﻌﻪ ﺯﻣﻴﻦ ﭘﻼﻙ  60ﻓﺮﻋﻰ ﺍﺯ ﻳﻜﺼﺪ ﻭ ﺑﻴﺴــﺖ ﺍﺻﻠﻰ ﻭﺍﻗﻊ ﺩﺭ
ﺑﺨﺶ  12ﺗﻬﺮﺍﻥ ﻣﻮﺭﺩ ﺛﺒﺖ ﻳﻚ ﺳــﻨﺪ ﻣﺎﻟﻚ ﺛﺒﺖ ﺷــﺪﻩ ﺫﻳﻞ ﺷــﻤﺎﺭﻩ  7270ﺩﺭ ﺻﻔﺤﻪ  296ﺩﻓﺘﺮ  49ﺑﻪ ﺷﻤﺎﺭﻩ
ﭼﺎﭘﻰ  301088ﻭ ﺣﺴــﺐ ﺍﻋﻼﻡ ﺩﻓﺘﺮ ﺍﺳــﻨﺎﺩ ﺭﺳﻤﻰ  132ﺳﻨﻘﺮ )ﺗﻨﻈﻴﻢ ﻛﻨﻨﺪﻩ ﺳﻨﺪ ﺭﺳﻤﻰ( ﺭﺍﻫﻦ ﻓﺎﻗﺪ ﺁﺩﺭﺱ
ﺩﺭ ﻣﺘﻦ ﺳــﻨﺪ ﻣﻰ ﺑﺎﺷــﺪ ﻟﺬﺍ ﺑﺪﻳﻨﻮﺳــﻴﻠﻪ ﺩﺭ ﺍﺟﺮﺍﻯ ﻣﺎﺩﻩ  18ﺁﺋﻴﻦ ﻧﺎﻣﻪ ﺍﺟﺮﺍ ﺍﺳﻨﺎﺩ ﺭﺳــﻤﻰ ﺑﻪ ﻧﺎﻣﺒﺮﺩﻩ ﺍﺑﻼﻍ ﻛﻪ
ﻧﺴــﺒﺖ ﺑﻪ ﭘﺮﺩﺍﺧﺖ ﺑﺪﻫــﻰ ﺧﻮﺩ ﺍﻗﺪﺍﻡ ﻧﻤﺎﻳﺪ ﺑﺪﻳﻬﻰ ﺍﺳــﺖ ﻇﺮﻑ ﻣﺪﺕ  10ﺭﻭﺯ ﺍﺯ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺍﻧﺘﺸــﺎﺭ ﺁﮔﻬﻰ ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ
ﺍﺟﺮﺍﺋﻰ ﺟﺮﻳﺎﻥ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﻳﺎﻓﺖ.
ﺭﺋﻴﺲ ﺍﺩﺍﺭﻩ ﺛﺒﺖ ﺍﺳﻨﺎﺩ ﻭ ﺍﻣﻼﻙ ﺳﻨﻘﺮ

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

آن بر تورم اثرگذار اس��ت که این نیز خود از جهتی
دیگر میتواند بر قدرت رقابتی تولیدکنندگان و نیز
س��طح تولید و اشتغال اثرگذار باش��د .لذا با توجه
به پیامدهای گس��تردهی تغییر نرخ ارز در عملکرد
اقتصادی کشور ،تعیین نرخ ارز و سیاستگذاریهای
ارزی از اهمیت باالیی برخوردارند .این امر در شرایط
فعل��ی به خصوص پس از اجرای فاز اول هدفمندی
یارانهها ،افزای��ش تحریمه��ای بینالمللی ،جهش
و نوس��انات شدید نرخ ارز غیررس��می در بازار آزاد
و نی��ز برههای که در آن سیاس��تگذاران به دنبال
تعیین نرخ ارز در بودجهی سال  1392میباشند ،از
اهمیت بیشتری برخوردار است.
طرح یک سؤال؟
یکی از مباحثی که همواره ،در جریان تعیین نرخ
ارز و سیاستگذاریهای ارزی ،توجه و تأکید زیادی
بر آن میشود ،آثار افزایش یا کاهش نرخ ارز بر تولید
ملی و تراز تجاری اس��ت .عدهای از کارشناس��ان ،با
اس��تناد به مباحث تئوریک ،بیان میکنند که برای
رش��د و توس��عهی تولید مل��ی و افزای��ش صادرات
غیرنفتی و رهایی از اقتصاد تکمحصولی ،الزم است
نرخ ارز افزایش یابد و ارزش پول ملی کاس��ته شود.
در مقاب��ل ،ع��دهای 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
بوکار را درپی داشته باشد.
و بیثباتی در فضای کس 
لذا سؤال اساسی که یک سیاستگذار (به طور مثال
رئیسجمهور آتی) با آن روبهرو میش��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 میگردد.
جایگاه و اولویت سیاست ارزی در تقویت
بنیهی تولید و توسعهی صادرات غیرنفتی
پر واضح است که یکی از مهمترین ویژگیهای
اقتصاد ایران وابس��تگی شدید به درآمدهای نفتی
اس��ت .این امر باعث شده اس��ت در زمان کاهش
قیمت نف��ت یا تحریمه��ای اقتصادی ب��ا کمبود
درآمدهای ارزی و در زمان رونق درآمدهای نفتی
با وف��ور درآمدهای ارزی مواجه گردیم .ش��یوهی
نادرس��ت برخورد با هر یک از شرایط مذکور ،طی
سالیان سال و به ویژه سالهای اخیر ،نتیجهای جز

ﺁﮔﻬﻰ ﺍﺑﻼﻍ ﺍﺟﺮﺍﺋﻴﻪ ﻛﻼﺳﻪ 9200009
ﺑﺸﺮﺡ ﭘﺮﻭﻧﺪﻩ ﻛﻼﺳﻪ ﻓﻮﻕ ﻋﻠﻴﻪ ﺷﺮﻛﺖ ﻃﻴﻮﺭ ﭘﺮﻭﺗﺌﻴﻦ ﺑﻬﭙﺮﻭﺭ ﺳﻬﺎﻣﻰ ﺧﺎﺹ ﺷﻤﺎﺭﻩ ﺛﺒﺖ  613ﻭﺍﻡ ﮔﻴﺮﻧﺪﻩ
ﻭ  -1ﺧﺎﻧﻢ ﺻﺪﻳﻘﻪ ﺷــﻬﺪﺍﺩﻳﺎﻥ  -2ﺁﻗﺎﻯ ﻓﺮﻫﺎﺩ ﺍﺳــﺪﻯ ﻧﺠﺎﺕ  -3ﺧﺎﻧﻢ ﻧﺴﺮﻳﻦ ﺍﺳﺪﻯ ﻧﺠﺎﺕ )ﻫﻤﮕﻰ ﻭﺭﺛﻪ ﺁﻗﺎﻯ
ﻋﺒﺪﺍﻟﻪ ﺍﺳﺪﻯ ﻧﺠﺎﺕ ﻭ  -1ﺁﻗﺎﻯ ﻣﺴﻌﻮﺩ ﺁﺯﺍﺩﻯ ﻓﺮ  -2ﺁﻗﺎﻯ ﻣﺤﺴﻦ ﺁﺯﺍﺩﻯ ﻓﺮ  -3ﺧﺎﻧﻢ ﻣﺮﻳﻢ ﺁﺯﺍﺩﻯ ﻓﺮ  -4ﺧﺎﻧﻢ
ﻣﻌﺼﻮﻣﻪ ﺁﺯﺍﺩﻯ ﻓﺮ  -5ﺁﻗﺎﻯ ﻣﺤﻤﻮﺩ ﺁﺯﺍﺩﻯ ﻓﺮ  -6ﺧﺎﻧﻢ 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  125/854/424ﺭﻳﺎﻝ ﺳــﻮﺩ  ،ﻣﺒﻠــﻎ  146/095/101ﺭﻳﺎﻝ ﺟﺮﻳﻤﻪ ﺗﺎﺧﻴﺮ ﺗﺎﺩﻳﻪ
ﺗــﺎ ﺗﺎﺭﻳﺦ  1391/5/10ﺟﻤﻌﺎ ً ﺑــﻪ ﻣﺒﻠﻎ  1/801/537/566ﺭﻳﺎﻝ ﺗﺎﺧﻴﺮ ﺭﻭﺯﺍﻧﻪ ﻣﺒﻠــﻎ  1/255/000ﺍﺯ ﺗﺎﺭﻳﺦ
 1391/5/10ﺣــﻖ ﺍﻟﻮﻛﺎﻟــﻪ ﻣﺒﻠﻎ  5/000/000ﺭﻳــﺎﻝ ﻭ ﻣﺒﻠﻎ  90/0768/878ﺭﻳﺎﻝ ﺣﻘــﻮﻕ ﺩﻭﻟﺘﻰ ﺑﺪﻫﻜﺎﺭ
ﻣﻰ ﺑﺎﺷــﺪ ﺳــﭙﺮﺩﻩ ﻣﻮﺭﺩ ﺭﻫﻦ ﻭﺛﻴﻘﻪ ﻋﺒﺎﺭﺕ ﺍﺳــﺖ ﺍﺯ  -1ﻣﺎﺯﺍﺩ ﺷﺸــﺪﺍﻧﮓ ﻳﻚ ﻗﻄﻌﻪ ﺯﻣﻴﻦ ﭘﻼﻙ  60ﻓﺮﻋﻰ ﺍﺯ
ﻳﻜﺼــﺪ ﻭ ﺑﻴﺴــﺖ ﺍﺻﻠــﻰ ﻭﺍﻗﻊ ﺩﺭ ﺑﺨﺶ  12ﺗﻬﺮﺍﻥ ﻣﻮﺭﺩ ﺛﺒﺖ ﻳﻚ ﺳــﻨﺪ ﻣﺎﻟﻚ ﺛﺒﺖ ﺷــﺪﻩ ﺫﻳﻞ ﺷــﻤﺎﺭﻩ 7270
ﺩﺭ ﺻﻔﺤﻪ  296ﺩﻓﺘﺮ  49ﺑﻪ ﺷــﻤﺎﺭﻩ ﭼﺎﭘﻰ  -2 ، 301088ﺳــﻪ ﺩﺍﻧﮓ ﻣﺸــﺎﻉ ﺍﺯ ﺷﺸــﺪﺍﻧﮓ ﻳﻚ ﻗﻄﻌﻪ ﺯﻣﻴﻦ ﺑﻪ
ﻣﺴــﺎﺣﺖ  115ﻣﺘﺮﻣﺮﺑﻊ ﺑﺎ ﺟﻤﻴﻊ ﻣﺘﻌﻠﻘﺎﺕ ﻣﺴــﺘﺤﺪﺛﺎﺕ ﭘﻼﻙ  222ﻓﺮﻋﻰ ﺍﺯ  120ﺍﺻﻠﻰ ﻣﻮﺭﺩ ﺛﺒﺖ ﺩﻭ ﺟﻠﺪ ﺳﻨﺪ
ﻣﺎﻟﻜﻴﺖ ﺑﻪ ﺷــﻤﺎﺭﻩ ﻫﺎﻯ  917189ﻭ  249266ﻭ ﺷــﻤﺎﺭﻩ ﺛﺒﺖ  314928ﻭ  12780ﺻﻔﺤﻪ  316ﻭ  123ﺩﻓﺘﺮ
 1330ﻭ  71ﻭﺍﻗﻊ ﺩﺭ ﺷــﻬﺮ ﺭﻯ ﺗﻬﺮﺍﻥ ﺑﺨﺶ  12ﺗﻬﺮﺍﻥ ﺑﺎ ﺣﺪﻭﺩ ﻭ ﻣﺸــﺨﺼﺎﺕ ﻃﺒﻖ ﻣﺸــﺨﺼﺎﺕ ﻣﻨﺪﺭﺝ ﺩﺭ ﻣﺘﻦ
ﺳــﻨﺪ ﻣﺎﻟﻜﻴﺖ ﻭ ﺣﺴــﺐ ﺍﻋﻼﻡ ﺩﻓﺘﺮ ﺍﺳﻨﺎﺩ ﺭﺳﻤﻰ  132ﺳﻨﻘﺮ )ﺗﻨﻈﻴﻢ ﻛﻨﻨﺪﻩ ﺳﻨﺪ ﺭﺳﻤﻰ( ﺭﺍﻫﻦ ﻓﺎﻗﺪ ﺁﺩﺭﺱ ﺩﺭ
ﻣﺘﻦ ﺳــﻨﺪ ﻣﻰ ﺑﺎﺷﺪ ﻟﺬﺍ ﺑﺪﻳﻨﻮﺳﻴﻠﻪ ﺩﺭ ﺍﺟﺮﺍﻯ ﻣﺎﺩﻩ  18ﺁﺋﻴﻦ ﻧﺎﻣﻪ ﺍﺟﺮﺍ ﺍﺳﻨﺎﺩ ﺭﺳﻤﻰ ﺑﻪ ﻧﺎﻣﺒﺮﺩﻩ ﺍﺑﻼﻍ ﻛﻪ ﻧﺴﺒﺖ
ﺑــﻪ ﭘﺮﺩﺍﺧــﺖ ﺑﺪﻫﻰ ﺧﻮﺩ ﺍﻗﺪﺍﻡ ﻧﻤﺎﻳﺪ ﺑﺪﻳﻬﻰ ﺍﺳــﺖ ﻇﺮﻑ ﻣﺪﺕ  10ﺭﻭﺯ ﺍﺯ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺍﻧﺘﺸــﺎﺭ ﺁﮔﻬﻰ ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﺟﺮﺍﺋﻰ
ﺟﺮﻳﺎﻥ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﻳﺎﻓﺖ.
ﺭﺋﻴﺲ ﺍﺩﺍﺭﻩ ﺛﺒﺖ ﺍﺳﻨﺎﺩ ﻭ ﺍﻣﻼﻙ ﺳﻨﻘﺮ
ﻣﺘﻦ ﺁﮔﻬﻰ
ﺑﺪﻳﻨﻮﺳــﻴﻠﻪ ﺍﻳﻨﺠﺎﻧﺐ ﺳﻴﺪ ﻣﺤﻤﺪ ﻣﺘﻮﻟﻴﺎﻥ ﺑﻌﻨﻮﺍﻥ ﻣﺪﻳﺮ ﺗﺼﻔﻴﻪ ﺷﺮﻛﺖ ﺑﺰﺭﮔﻤﻬﺮ ﺻﻨﻌﺖ )ﺳﻬﺎﻣﻰ ﺧﺎﺹ( ﺑﻪ
ﺷــﻤﺎﺭﻩ ﺛﺒﺖ  2326ﺍﻋﻼﻥ ﻣﻰ ﻧﻤﺎﻳﺪ ﻛﻪ ﻃﻰ ﺩﺍﺩﻧﺎﻣﻪ ﺷــﻤﺎﺭﻩ  9709970369200610ﻣﻮﺭﺥ  97/4/1ﺷﻌﺒﻪ
 10ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﺗﺠﺪﻳﺪﻧﻈﺮ ﺍﺳــﺘﺎﻥ ﺍﺻﻔﻬﺎﻥ ﺍﺯ ﭘﺮﻭﻧﺪﻩ ﺷﻤﺎﺭﻩ  (961834) 9509983657300482ﻭﺭﺷﻜﺴﺘﮕﻰ
ﺷﺮﻛﺖ ﻣﺬﻛﻮﺭ ﺍﺯ ﻣﻮﺭﺥ  1392/11/1ﺍﻋﻼﻡ ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ ﻟﺬﺍ ﻣﺴﺘﻨﺪﺍ ﺑﻪ ﻣﺎﺩﻩ  537ﻗﺎﻧﻮﻥ 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  09132644560ﻭ 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  2ﺷــﻬﺮﺩﺍﺭﻯ ﻃﺒﻘﻪ ﺩﻭﻡ ﻭﺍﺣــﺪ  -5ﺧﻮﺍﻧﺪﮔﺎﻥ -1 :ﺩﺍﺩﺳــﺘﺎﻥ
ﺩﺍﺩﺳــﺮﺍﻯ ﻋﻤﻮﻣﻰ ﻭﺍﻧﻘﻼﺏ ﻛﺎﺷــﺎﻥ ﺑﻪ ﻧﺸﺎﻧﻰ ﻛﺎﺷﺎﻥ ﺩﺍﺩﺳــﺮﺍﻯ ﻋﻤﻮﻣﻰ ﻭ ﺍﻧﻘﻼﺏ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎﻥ ﻛﺎﺷﺎﻥ  -2ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ
ﺗﺎﻣﻴﻦ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﻰ ﺷﻌﺒﻪ ﻛﺎﺷﺎﻥ ﺑﻪ ﻧﺸﺎﻧﻰ ﻛﺎﺷﺎﻥ ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ ﺗﺎﻣﻴﻦ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﻰ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎﻥ ﻛﺎﺷﺎﻥ  -3ﺍﺩﺍﺭﻩ 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 ﺍﻋﻼﻡ ﻭ ﻣﺒﺎﺩﺭﺕ ﺑﻪ ﺻﺪﻭﺭ ﺭﺍﻯ ﻣﻰ ﻧﻤﺎﻳﺪ
) .ﺭﺍﻯ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ( ﺩﺭ ﺧﺼﻮﺹ ﺩﻋﻮﻯ ﺷــﺮﻛﺖ ﺑﺰﺭﮔﻤﻬﺮ ﺻﻨﻌﺖ )ﺳﻬﺎﻣﻰ ﺧﺎﺹ( ﺑﺎ ﺷﻤﺎﺭﻩ ﺛﺒﺖ  2326ﺑﺎ ﻭﻛﺎﻟﺖ ﺑﻌﺪﻯ
ﺁﻗﺎﻯ ﻳﺎﺳــﺮ ﻣﺘﻮﻟﻰ ﺟﻌﻔﺮ ﺁﺑﺎﺩﻯ ﺑﻪ ﻃﺮﻓﻴﺖ  -1ﺩﺍﺩﺳــﺘﺎﻥ ﻣﺤﺘﺮﻡ ﺩﺍﺩﺳــﺮﺍﻯ ﻋﻤﻮﻣﻰ ﻭ ﺍﻧﻘﻼﺏ ﻛﺎﺷﺎﻥ  -2ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ
ﺗﺎﻣﻴﻦ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﻰ ﺷــﻌﺒﻪ ﻛﺎﺷﺎﻥ  -3ﺍﺩﺍﺭﻩ ﺍﻣﻮﺭ ﻣﺎﻟﻴﺎﺗﻰ ﻛﺎﺷﺎﻥ ﺑﻪ ﺧﻮﺍﺳﺘﻪ ﺻﺪﻭﺭ ﺣﻜﻢ ﺑﺮ ﻭﺭﺷﻜﺴﺘﮕﻰ ﺁﻥ ﺷﺮﻛﺖ
ﺑﺎ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺗﻮﻗﻒ ﻣﻮﺭﺥ  1392/11/1ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﺑﺎ ﻋﻨﺎﻳﺖ ﺑﻪ ﻧﻈﺮﻳﻪ ﻛﺎﺭﺷﻨﺎﺳــﻰ ﻛﺎﺭﺷﻨﺎﺳﺎﻥ ﺍﻧﺘﺨﺎﺑﻰ ﺩﺭ ﺭﺷﺘﻪ
ﻫﺎﻯ ﺍﻣﻮﺭ ﺣﺴﺎﺑﺮﺳﻰ ﻭ ﺭﺍﻩ ﻭ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻥ ﻭ ﺑﺮﻕ ﻭ ﻣﺎﺷﻴﻦ ﺁﻻﺕ ﻭ ﺗﺎﺳﻴﺴﺎﺕ ﻛﺎﺭﺧﺎﻧﺠﺎﺕ ﺛﺒﺖ ﺷﺪﻩ ﺑﻪ ﺷﻤﺎﺭﻩ -1672
 1396/8/16ﻛﻪ ﺣﺴــﺐ ﺁﻥ ﺍﺭﺯﺵ ﺭﻭﺯ ﺩﺍﺭﺍﻳﻰ ﻫﺎﻯ ﺷــﺮﻛﺖ ﺧﻮﺍﻫﺎﻥ ﺑﻪ ﻣﺒﻠﻎ  465/972/708/533ﺭﻳﺎﻝ
ﺩﺭ ﺗﺎﺭﻳﺦ  1392/12/29ﻗﺎﺩﺭ ﺑﻪ ﭘﻮﺷــﺶ ﻛﻞ ﺑﺪﻫﻰ ﻫﺎﻯ ﺍﻳﻦ ﺷــﺮﻛﺖ ﺑﻪ ﻣﺒﻠﻎ  631/974/879/860ﺭﻳﺎﻝ
ﻧﺒﻮﺩﻩ ﻭ ﺁﻥ ﺷــﺮﻛﺖ ﺍﺯ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﻳﺎﺩ ﺷــﺪﻩ ﺑﻪ ﺣﺎﻟﺖ ﺗﻮﻗﻒ ﺩﺭﺁﻣﺪﻩ ﻭ ﺍﻳﻦ ﻧﻈﺮﻳﻪ ﻋﻠﻴﺮﻏﻢ ﺍﺑﻼﻍ ﻣﺮﺍﺗﺐ ﻭﺻﻮﻝ ﺁﻥ ﺑﻪ
ﻭﻛﻼﻯ ﺳﺎﺑﻖ ﺷﺮﻛﺖ ﺧﻮﺍﻫﺎﻥ ﺁﻗﺎﻳﺎﻥ ﺳﻴﺪ ﻣﻬﺪﻯ ﺣﺴﻴﻨﻰ ﻣﺠﺪ ﻭ ﻛﻤﺎﻝ ﻣﺮﺍﺩﻯ ) ﻛﻪ ﻃﻰ ﻻﻳﺤﻪ ﺛﺒﺖ ﺷﺪﻩ ﺑﻪ ﺷﻤﺎﺭﻩ
 1396/8/24-1737ﺷــﺮﻛﺖ ﻣﺬﻛﻮﺭ ﻋﺰﻝ ﺷــﺪﻩ ﺍﻧﺪ ( ﻭ ﺧﻮﺍﻧﺪﮔﺎﻥ ﺩﺭ ﻓﺮﺟﻪ ﻗﺎﻧﻮﻧﻰ ﻓﻘﻂ ﻣﻮﺭﺩ ﺍﻳﺮﺍﺩ ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ
ﺧﻮﺍﻧﺪﻩ ﺭﺩﻳﻒ ﺩﻭﻡ ﻃﻰ ﺍﻋﺘﺮﺍﺿﻨﺎﻣﻪ ﻫﺎﻯ ﺛﺒﺖ ﺷﺪﻩ ﺑﻪ ﺷﻤﺎﺭﻩ ﻫﺎﻯ  1396/9/1-1781ﻭ 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  1396/9/16-1905ﺁﻭﺭﺩﻩ 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 ﺍﺑــﻼﻍ ﻗﺎﻧﻮﻧﻰ ﺍﺧﻄﺎﺭﻳﻪ ﺩﻋﻮﻯ ﻣﻄﺮﻭﺣــﻪ ﺭﺍ ﻭﺍﺭﺩ ﻭ ﺛﺎﺑﺖ
ﺗﺸــﺨﻴﺺ ﺩﺍﺩﻩ ﻭ ﻣﺴــﺘﻨﺪﺍ ﺑﻪ ﻣــﻮﺍﺩ  1257ﻭ  1321ﻭ 1324ﻗﺎﻧﻮﻥ ﻣﺪﻧﻰ ﻭ ﻣــﻮﺍﺩ  412ﻭ 416ﻭ  417ﻭ 418
ﻭ 423ﻭ 427ﻭ 433ﻭ434ﻭ 438ﻭ 440ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺗﺠﺎﺭﺕ ﻭ ﻣﻮﺍﺩ . 194
ﺷﻌﺒﻪ  3ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ 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  ، 5ﺗﺠﺪﻳﺪﻧﻈﺮ ﺧﻮﺍﺳــﺘﻪ :ﺩﺍﺩﻧﺎﻣﻪ ﺷــﻤﺎﺭﻩ  96/9/23-1220ﺷﻌﺒﻪ  3ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ
ﻋﻤﻮﻣﻰ ﺣﻘﻮﻗﻰ ﻛﺎﺷــﺎﻥ – ﮔﺮﺩﺷــﻜﺎﺭ :ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﺑﺎ ﺑﺮﺭﺳــﻰ ﺍﻭﺭﺍﻕ ﻭ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﻣﺸــﺎﻭﺭﻩ  ،ﺧﺘﻢ ﺭﺳــﻴﺪﮔﻰ ﺭﺍ ﺍﻋﻼﻡ 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  1396/9/23ﺷــﻌﺒﻪ ﺳــﻮﻡ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﻣﺤﺘﺮﻡ ﻋﻤﻮﻣﻰ ﺣﻘﻮﻗﻰ ﻛﺎﺷﺎﻥ ﻣﺘﻀﻤﻦ ﺍﻋﻼﻡ ﺗﻮﻗﻒ ﺷﺮﻛﺖ ﺗﺠﺪﻳﺪﻧﻈﺮ
ﺧﻮﺍﻧــﺪﻩ ﺍﺯ  1392/11/1ﻭ ﺻــﺪﻭﺭ ﺣﻜﻢ ﻭﺭﺷﻜﺴــﺘﮕﻰ ﺷــﺮﻛﺖ ﻭ ﻣﻬﺮ ﻭ ﻣﻮﻡ ﻛﻠﻴﻪ ﺍﻣﻮﺍﻝ ﻣﻨﻘــﻮﻝ ﻭ ﻏﻴﺮﻣﻨﻘﻮﻝ
ﺷــﺮﻛﺖ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻻﻳﺤﻪ ﺗﺠﺪﻳﺪﻧﻈﺮ ﺧﻮﺍﻫﻰ ﺍﺩﺍﺭﻩ ﻛﻞ ﺗﺎﻣﻴﻦ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﻰ ﺍﺳــﺘﺎﻥ ﺍﺻﻔﻬﺎﻥ ﺍﻭﻻ 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
ﻣﻼﺣﻈﻪ 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 ﻣﻌﺎﻣﻼﺕ 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 ﺗﺴــﻬﻴﻼﺕ 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 ﺍﻋﻼﻡ ﻧﻜﺮﺩﻩ ﺍﺳﺖ ﻟﺬﺍ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﻧﻮﻉ ﻭﺭﺷﻜﺴﺘﮕﻰ ﺭﺍ
ﻣﺴــﺘﻨﺪﺍ ﺑﻪ ﺑﻨﺪ  2ﻣﺎﺩﻩ  524ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺗﺠﺎﺭﺕ ﻭﺭﺷﻜﺴــﺘﮕﻰ ﺑﻪ ﺗﻘﺼﻴﺮ ﺍﻋﻼﻡ ﻭ ﺑﻪ ﺍﻳﻦ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺿﻤﻦ ﺭﺩ ﺗﺠﺪﻳﺪﻧﻈﺮ
ﺧﻮﺍﻫﻰ ﺑﻪ ﻋﻤﻞ ﺁﻣﺪﻩ ﺩﺍﺩﻧﺎﻣﻪ ﺗﺠﺪﻳﺪﻧﻈﺮ ﺧﻮﺍﺳــﺘﻪ ﺭﺍ ﻣﺴــﺘﻨﺪﺍ ً ﺑﻪ ﻣﺎﺩﻩ  358ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺁﻳﻴﻦ ﺩﺍﺩﺭﺳــﻰ ﺩﺍﺩﮔﺎﻫﻬﺎﻯ
ﻋﻤﻮﻣﻰ ﻭ ﺍﻧﻘﻼﺏ ﺩﺭ ﺍﻣﻮﺭ ﻣﺪﻧﻰ ﺗﺎﻳﻴﺪ ﻣﻰ ﻧﻤﺎﻳﺪ ﺍﻳﻦ ﺭﺍﻯ ﺣﻀﻮﻯ ﻭ ﻗﻄﻌﻰ ﺍﺳﺖ.
ﻣﺴﺘﺸﺎﺭ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ :ﻋﻠﻰ ﭘﻮﺭ ﺁﺫﺭ  ،ﺭﺋﻴﺲ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ  :ﺩﻛﺘﺮ ﻣﺤﺴﻦ ﻟﺴﺎﻧﻰ
ﺷﻌﺒﻪ  10ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﺗﺠﺪﻳﺪﻧﻈﺮ ﺍﺳﺘﺎﻥ ﺍﺻﻔﻬﺎﻥ

تضعیف پایههای تولید و وابستگی بیشتر به واردات
را درپی نداش��ته اس��ت .افزایشهای اعالمش��ده
در ص��ادرات غیرنفتی نیز ناش��ی از افزایش قیمت
میعانات گازی و محصوالت پتروشیمی است که به
غلط در زمرهی ص��ادرات غیرنفتی بیان میکنند.
لذا امروزه تقویت بنیانهای تولید ،رش��د صادرات
غیرنفتی واقعی و افزایش س��هم کشور در تجارت
جهان��ی و بازارهای بینالملل��ی ،به منظور کاهش
وابستگی ش��دید اقتصاد به درآمدهای نفتی ،یکی
از اهداف مهم اقتصادی تلقی میش��ود و به همین
جه��ت همواره م��ورد توجه اقتصاددان��ان و حتی
سیاستمداران است.
بدون ش��ک یکی از راههای نیل به این هدف
باال بردن ت��وان رقابتی تولیدکنن��دگان داخلی با
رقبای خارجی آنهاس��ت که ش��اید جهت نیل به
ای��ن هدف ابتداییترین راه��ی که به ذهن متبادر
میگردد افزایش ن��رخ ارز یا همان تضعیف ارزش
پول ملی است؛ اما آیا نتیجهی محتوم افزایش نرخ
ارز ،افزایش ت��وان رقابتی تولیدکنندگان داخلی و
افزایش صادرات اس��ت؟ نکته اینجاس��ت که برای
پیادهسازی سیاس��ت کاهش ارزش پول ملی ،باید
به مش��خصهها و ویژگیهای اقتص��اد توجه کرد.
ب��ه بیان دیگر ،باید گفت در اقتصاد به واس��طهی
پیچیدگی روابط میان متغیرها و نیز شرایط زمانی
و مکانی ،کمتر میتوان یک نسخهی جهانشمول
پیچید که به نظر میرسد مقولهی 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 هیچگونه 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 زیانبار افزایش نرخ
ارز ،صرفاً بر اصالح این نرخ کلیدی جهت افزایش
صادرات غیرنفتی تأکید میگردد؟!
این در حالی است که محدود بودن ظرفیتهای
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 هزینههای تولید و اثرات تورمی و رکودهای
حاصل از کاهش ارزش پ��ول ،اثر نهایی آن را بر تراز
تجاری تا ح��دی پیچیده میکند .به نظر میرس��د
اگرچه ن��رخ ارز میتواند انگی��زهای 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 خوشبینانه و غیرواقعی است.
از س��وی دیگر در اقتصاده��ای نیمهصنعتی،

همچون ای��ران ،که واحدهای تولیدی ش��دیدا ً به
نهادههای وارداتی وابس��تهاند و نهادهها به سهولت
در داخل کش��ور قابل دس��ترس نیستند ،هزینهی
بنگاهها به دنبال کاهش ارزش پول افزایش مییابد
و قیمته��ای ن��ازل کااله��ای تجاری به ش��دت
افزای��ش مییابد .بنابرای��ن در اثر تنزل ارزش پول
داخل��ی (افزایش ن��رخ ارز) ،خالص صادرات بهبود
مییابد ولی بر ش��دت هزینههای تولید نیز افزوده
میشود .به طور مشابه ،با بهبود ارزش پول داخلی
(کاهش نرخ ارز) از خالص صادرات کاسته میشود
و هزینههای تولید س��قوط میکنند .لذا از بررسی
ترکیب ناش��ی از دو کانال عرضه و تقاضاس��ت که
میتوان نتیجهی نوس��انات ن��رخ ارز را بر اقتصاد
کشور مش��خص نمود .این بحث در ایران با توجه
ب��ه اینکه بخش عمدهی واردات کش��ور مربوط به
مواد اولیه ،کاالهای واسطهای و سرمایهای است از
اهمیت بیشتری نیز برخوردار است.
ب��ا توجه به آم��ار ارزبری تولید کش��ور (یعنی
نسبت مجموع واردات مواد اولیه ،کاالهای واسطهای
و س��رمایهای به تولید ناخالص داخلی حقیقی) که
طی س��الهای پس از  1372همواره افزایشی بوده
اس��ت ،میتوان گفت نرخ ارز فعلی یا افزایش نرخ
ارز میتواند برای تولیدکنندگان ناخوشایند باشد و
چه بسا صادرات غیرنفتی کشور را به دلیل افزایش
هزینهی تمامشده تهدید نماید.
همانط��ور که پیشتر 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 همهس��اله در اقتصاد
حتی تهدیدی برای ص��ادرات موجود میداند ،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 عالمتدهندهی کارا منجر
نمیش��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
تولید .در واقع ،باید
شرایط فنی تولید
صادرات��ی را
بهبود بخشید،
کا ال ه��ا ی
صادرات��ی را
متن��وع ک��رد،
کیفی��ت آن

را ارتق��ا داد و با ایجاد نظ��ام ارزی ،زمینهی تعامل
منطق��ی میان عالمتدهی ن��رخ ارز و رقابتپذیری
اقتصاد کش��ور یا تعامل میان عالمتدهی نرخ ارز و
رشد و شتاب صادرات غیرنفتی را فراهم کرد.
نتیجهگیری و ارائهی راهکارهای سیاستی
جای��گاه تولید و ص��ادرات غیرنفت��ی با تولید
دانشمحور ،اهتمام به تحقق استانداردهای کیفی،
مدیری��ت کارآمد تولی��د ،انضباط مال��ی و کارایی
بنگاهها و وجود بس��ترهای نهادی و س��رمایههای
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
مییابد .در ساختارهای غیررقابتی مثل ایران وقتی
ساختارهای نهادی و سرمایهی اجتماعی و دانش و
مدیریت الزم برای صادرات مستمر و شتابان وجود
ن��دارد ،قیمته��ا نمیتوانند معج��زه کنند و نرخ
ارز به تنهایی نمیتواند صادرات را ش��تاب بخشد.
ن��رخ ارز میتواند در کنار رش��د به��رهوری ،تأمین
رقابتپذیری ،ارتقای استانداردهای کیفی و بهبود
فضای کس��بوکار در کش��ور نقش ایفا کند؛ اما به
تنهایی همهی اثرات را ایجاد نمیکند.
به طور کل��ی ،باید گفت کاه��ش ارزش پول
مل��ی نمیتواند به عن��وان یک راه��کار بلندمدت
جهت رش��د تولید و توسعهی صادرات مورد تأکید
قرار گیرد .ب��رای صادرات بیش��تر ،تقویت بنیهی
تولید داخلی ضروری اس��ت .لذا هر عاملی از قبیل
تغییرات س��اختاری در نظام اعطای تس��هیالت و
اعتبارات ،توسعهی بیمهها ،سیاستهای حمایتی
از س��رمایهگذاریها ،بهب��ود فضای کس��بوکار و
غی��ره ،که به رش��د تولید ناخال��ص داخلی منجر
میش��ود ،نهایت��اً ب��ه
توس��عهی صادرات نیز
میانجام��د .تکیه بر
تولی��دات ب��ا مزیت
نسبی باالتر به جهت
افزایش رقابتپذیری
صحن��هی
در
بینالملل��ی یک��ی
دیگ��ر از راهبردهای
الزم جهت توس��عهی
اس��ت.
ص��ادرات
برهان
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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  476846ﺻﻔﺤﻪ 367ﺩﻓﺘﺮ ﺍﻣﻼﻙ ﺟﻠﺪ 2142ﺛﺒﺖ ﻭ ﻣﻊ ﺍﻟﻮﺍﺳﻄﻪ ﺑﻪ ﺁﻗﺎﻱ ﻣﺤﺴﻦ ﺧﺎﻧﺰﺍﺩﻱ ﻣﻨﺘﻘﻞ ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ ﻭ ﺑﻪ ﻣﻮﺟﺐ ﺳﻨﺪ ﺭﻫﻨﻲ-14030
 88/5/26ﺩﻓﺘﺮ  887ﺗﻬﺮﺍﻥ ﺩﺭ ﺭﻫﻦ ﺑﺎﻧﻚ ﻣﻠﻲ ﺍﻳﺮﺍﻥ ﻗﺮﺍﺭ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻛﻪ ﺑﻌﻠﺖ ﻋﺪﻡ ﺍﻳﻔﺎﻱ ﺗﻌﻬﺪ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﺻﺪﻭﺭ ﺍﺟﺮﺍﻳﻴﻪ ﺗﺤﺖ ﺷﻤﺎﺭﻩ ﺵ(9000890)21703-3/
ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ ﻭ ﺑﺮﺍﺑﺮ ﻧﻈﺮﻳﻪ ﻣﻮﺭﺥ  96/9/25ﻛﺎﺭﺷﻨﺎﺱ ﺭﺳﻤﻲ ﺩﺍﺩﮔﺴﺘﺮﻱ ) ﺗﺠﺪﻳﺪﻧﻈﺮ ( ﺗﻮﺻﻴﻒ ﺍﺟﻤﺎﻟﻲ ﻣﻮﺭﺩ ﻭﺛﻴﻘﻪ ﻋﺒﺎﺭﺕ ﺍﺳﺖ ﺍﺯ :ﻣﻠﻚ ﻓﻮﻕ ﻭﺍﻗﻊ ﺍﺳﺖ ﺩﺭ
ﺗﻬﺮﺍﻥ ﺧﻴﺎﺑﺎﻥ ﺷﺮﻳﻌﺘﻲ ﺑﺎﻻﺗﺮ ﺍﺯ ﺩﺳﺘﮕﺮﺩﻱ ﻇﻔﺮ ﻛﻮﭼﻪ ﺁﺑﺎﻥ ﭘﻼﻙ 9ﻃﺒﻘﻪ 5ﻭﺍﺣﺪ 10ﻭ 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
ﺣﺪﻭﺩ 9ﺳﺎﻝ ﺍﺳﺖ ﻭ ﺑﻪ ﻣﺒﻠﻎ  7/840/000/000ﺭﻳﺎﻝ )ﻫﻔﺖ ﻣﻴﻠﻴﺎﺭﺩ ﻭ ﻫﺸﺘﺼﺪ ﻭ ﭼﻬﻞ ﻣﻴﻠﻴﻮﻥ ﺭﻳﺎﻝ( ﺍﺭﺯﻳﺎﺑﻲ ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ ﻭ ﺟﻬﺖ ﻭﺻﻮﻝ ﻃﻠﺐ ﺑﺎﻧﻚ ﻭ ﺣﻘﻮﻕ
ﺩﻭﻟﺘﻲ ﻛﻼﺳﻪ ﻓﻮﻕ ﺍﻟﺬﻛﺮ ﺩﺭ ﺭﻭﺯ ﻳﻜﺸﻨﺒﻪ ﻣﻮﺭﺥ 97/5/28ﺍﺯ ﺳﺎﻋﺖ  9ﺍﻟﻲ  12ﻇﻬﺮ 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 ﻣﻲﺭﺳﺪ ﻭ ﻣﺰﺍﻳﺪﻩ ﺍﺯ ﻣﺒﻠﻎ  7/840/000/000ﺭﻳﺎﻝ
)ﻫﻔﺖ ﻣﻴﻠﻴﺎﺭﺩ ﻭ ﻫﺸﺘﺼﺪ ﻭ ﭼﻬﻞ ﻣﻴﻠﻴﻮﻥ ﺭﻳﺎﻝ( ﺷﺮﻭﻉ ﻭ ﺑﻪ ﺑﺎﻻﺗﺮﻳﻦ ﻗﻴﻤﺖ ﻛﻪ ﺧﺮﻳﺪﺍﺭ ﺩﺍﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﻓﺮﻭﺧﺘﻪ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺷﺪ ﺷﺮﻛﺖ ﺩﺭ ﺟﻠﺴﻪ ﻣﺰﺍﻳﺪﻩ ﺑﺮﺍﻱ ﻋﻤﻮﻡ ﺁﺯﺍﺩ
ﺍﺳﺖ ﻭ ﻓﺮﻭﺵ ﻛﻼ 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 ﺍﻋﻼﻡ ﺑﺴﺘﺎﻧﻜﺎﺭ ﺑﻴﻤﻪ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ .ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺍﻧﺘﺸﺎﺭ ﺁﮔﻬﻲ ﻣﺰﺍﻳﺪﻩ97/5/8 :
/13972ﻡ ﺍﻟﻒ

ﺭﺋﻴﺲ ﺍﺩﺍﺭﻩ ﺳﻮﻡ ﺍﺟﺮﺍﻱ ﺍﺳﻨﺎﺩ ﺭﺳﻤﻲ -ﻧﻘﻴﺒﻲ

ﺁﮔﻬﻲ ﻣﺰﺍﻳﺪﻩ ﺍﻣﻮﺍﻝ ﻏﻴﺮﻣﻨﻘﻮﻝ )ﺍﺳﻨﺎﺩ ﺭﻫﻨﻲ( ﺁﮔﻬﻲ ﻣﺰﺍﻳﺪﻩ ﻣﺎﻝ ﻏﻴﺮﻣﻨﻘﻮﻝ ﭘﺮﻭﻧﺪﻩ ﺍﺟﺮﺍﻳﻲ ﻛﻼﺳﻪ ﺵ (9000561) 21734-3/ﺷﺸﺪﺍﻧﮓ ﻳﻚ ﻗﻄﻌﻪ ﺯﻣﻴﻦ ﺑﺎ
ﺑﻨﺎﻱ ﺍﺣﺪﺍﺛﻲ ﺑﻪ ﻣﺴﺎﺣﺖ120ﻣﺘﺮﻣﺮﺑﻊ ﻗﻄﻌﻪ 7677ﺗﻔﻜﻴﻜﻲ ﺑﻪ ﭘﻼﻙ ﺷﻤﺎﺭﻩ 49661ﻓﺮﻋﻲ ﺍﺯ  4476ﺍﺻﻠﻲ ﻣﻔﺮﻭﺯ ﻭ ﻣﺠﺰﻱ ﺷﺪﻩ ﺍﺯ ﭘﻼﻙ ﺍﺻﻠﻲ ﻣﺬﻛﻮﺭ ﻭﺍﻗﻊ ﺩﺭ
ﺑﺨﺶ 7ﺗﻬﺮﺍﻥ ﻣﺤﺪﻭﺩ ﺑﻪ ﺣﺪﻭﺩ :ﺷﻤﺎﻻ ﺑﻪ ﻃﻮﻝ  6ﻣﺘﺮ ﺑﻪ ﺯﻣﻴﻦ 7640ﺷﺮﻗﺎ ﺑﻪ ﻃﻮﻝ20ﻣﺘﺮ ﺑﻪ ﺯﻣﻴﻦ 7676ﺟﻨﻮﺑﺎ ﺑﻄﻮﻝ  6ﻣﺘﺮ ﺑﻪ ﺧﻴﺎﺑﺎﻥ  10ﻣﺘﺮﻱ ﻏﺮﺑﺎ ﺑﻪ ﻃﻮﻝ20
ﻣﺘﺮ ﺑﻪ ﺯﻣﻴﻦ 7678ﻛﻪ ﺫﻳﻞ ﺷﻤﺎﺭﻩ 168911ﺻﻔﺤﻪ 393ﺩﻓﺘﺮ ﺍﻣﻼﻙ ﺟﻠﺪ 1068ﺛﺒﺖ ﻭ ﻣﻊ ﺍﻟﻮﺍﺳﻄﻪ ﺑﻪ ﻫﺎﺩﻱ ﺧﺎﻧﺰﺍﺩﻱ ﻣﻨﺘﻘﻞ ﻭ ﺑﻪ ﻣﻮﺟﺐ ﺳﻨﺪ ﺭﻫﻨﻲ-216900
 88/5/5ﺩﻓﺘﺮ 68ﺗﻬﺮﺍﻥ ﺩﺭ ﺭﻫﻦ ﺑﺎﻧﻚ ﻣﻠﻲ ﺍﻳﺮﺍﻥ ﻗﺮﺍﺭ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻛﻪ ﺑﻌﻠﺖ ﻋﺪﻡ ﺍﻳﻔﺎﻱ ﺗﻌﻬﺪ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﺻﺪﻭﺭ ﺍﺟﺮﺍﻳﻴﻪ ﺗﺤﺖ ﺷﻤﺎﺭﻩ ﺵ(9000561) 21734 -3/
ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ ﻭ ﺑﺮﺍﺑﺮ ﻧﻈﺮﻳﻪ ﻣﻮﺭﺥ 96/11/3ﻛﺎﺭﺷﻨﺎﺱ ﺭﺳﻤﻲ ﺩﺍﺩﮔﺴﺘﺮﻱ ﺗﻮﺻﻴﻒ ﺍﺟﻤﺎﻟﻲ ﻣﻮﺭﺩ ﻭﺛﻴﻘﻪ ﻋﺒﺎﺭﺕ ﺍﺳﺖ ﺍﺯ  :ﻣﻠﻚ ﻓﻮﻕ ﻭﺍﻗﻊ ﺍﺳﺖ ﺩﺭ ﺗﻬﺮﺍﻥ ﺍﻓﺴﺮﻳﻪ
ﺑﻴﻦ  15ﻣﺘﺮﻱ ﺩﻭﻡ ﻭ ﺳﻮﻡ ﻛﻮﭼﻪ 35ﭘﻼﻙ 143ﻭ ﻣﻮﺭﺩ ﺍﺭﺯﻳﺎﺑﻲ ﻃﺒﻖ ﮔﻮﺍﻫﻲ ﭘﺎﻳﺎﻥ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻥ ﻣﻮﺭﺥ 94/3/2ﻋﺒﺎﺭﺕ 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 ﻣﺴﺎﺣﺖ 58/90ﻣﺘﺮﻣﺮﺑﻊ ﺟﻬﺖ ﺑﻬﺮﻩ ﺑﺮﺩﺍﺭﻱ  4ﻭﺍﺣﺪ 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 ﻛﻼﺳﻪ ﻓﻮﻕ ﺍﻟﺬﻛﺮ ﺩﺭ ﺭﻭﺯ ﻳﻜﺸﻨﺒﻪ ﻣﻮﺭﺥ 97/5/28ﺍﺯ ﺳﺎﻋﺖ  9ﺍﻟﻲ  12ﻇﻬﺮ
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 ﺑﺎﻻﺗﺮﻳﻦ ﻗﻴﻤﺖ ﻛﻪ ﺧﺮﻳﺪﺍﺭ ﺩﺍﺷﺘﻪ
ﺑﺎﺷﺪ ﻓﺮﻭﺧﺘﻪ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺷﺪ ﺷﺮﻛﺖ ﺩﺭ ﺟﻠﺴﻪ ﻣﺰﺍﻳﺪﻩ ﺑﺮﺍﻱ ﻋﻤﻮﻡ ﺁﺯﺍﺩ ﺍﺳﺖ ﻭ ﻓﺮﻭﺵ ﻛﻼ 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 ﺍﻋﻼﻡ ﺑﺴﺘﺎﻧﻜﺎﺭ ﺑﻴﻤﻪ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ.
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