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رای دادگاه                                               

ف واعالن ورشکستگی شرکت ط با وکالت اقای ن به طرفیت اقای م  بخواسته صدور حکم توق در خصوص دعوی

لت عجز از پرداخت دیون وتعهدات که رونوشت دالیلی را به منظور اثبات این ادعا از جمله تصویر شرکت خواهان بع

های رسمی و اساسنامه شرکت وصورت وضعیتهای تسهیالت  در یافتی از بانکها تصویر چکو گواهی نامه روزنامه 

ران وبدهکاران ا جلب نظر کت صورت اسامی پستانکاصورت اموال منقول وغیر منقول شر عدم امکان پرداخت ان

کارشناس را پیوسته داشته است خالصه ادعای وی اینکه شرکت مزبور مطابق اگهی تاسیس شماره ...در مورخ ...در 

زمینه فعالیت پرورش شتر مرغ گوشتی واردات وصادرات وتوزیع انواع واکسن دامپزشکی ودارو وانواع مکمل های 

شرکت به خارج فعالیت خود را شروع نموده ز شرکت وصادرات فراورده های غذایی و وتردات مواد اولیه مورد نیا

است با اخذ زمین ودریافت تسهیالت به  منظور ارتقاء سطح خدمات خود اقدام قانونی داشته است الکن به لحاظ 

ش شدید عللی از جمله افزایش نرخ سود تسهیالت بانکی وتغییر وتحوالت جهانی اقتصاد وافزایش قیمت ها وافزای

 حامل های انرژی وشرایط خرید از تامین کنندگان عرضه زیاد وغیر متعارف کاال ونتیجتا با از دست دادن بازارهای

فروش وفرصت های الزم جهت ایجاد نقدینگی وسرمایه گذاری مجدد در بخش واردات ودهها عوامل دیگر تمامی 

ی نتیجه بوده وخسارات وارده به شرکت عمال وارد سعی وتالشهای مدیران جهت برون رفت از وضعیت نلبهنجار ب

نموده که با عنایت به بدهکاریها ی شرکت به بانک ها وخوانده دعوی وسایر پستانکاران تجاری وفزونی بدهی ها 

نمی باشد وعاجز از تادیه انهاست که این امر از مصادیق ورشکستگی  است تقاضای  وقروضوتعهدات دیون خود 

گی وتوقف شرکت از تاریخی که در پرداخت دیون وتعهداتش وقفه حاصل شده است با جلب صدور حکم ورشکست

نظر کارشناس خواستار می باشد دادگاه با مالحظه رونوشت مصدق تغییر محل اصلی شرکت به شماره .... از امل 

خ ...به شماره ... به تهران پیوست می باشد ومالحظه پاسخ رئیس اداره ثبت شرکتها وموسسات غیر تجاری در مور

نظر یه کارشناس نهایتا از انجا که رسیدگی در  15واعالم تغییر محل فعالیت ومرکز شرکت به تهران برابر با ص 

از طرفی وظایفی همانند  امر ورشکستگی از امور فوری هر شعبه با خصیصه تجاری  شرکتها بوده ومحاکم نیز

اشد نهایتا به منظور ضرر بر پیکر جامعه  را عهده دار می بدر حفظ حقوق عامه وجلوگیری از ورود دادستان 

با بررسی اسناد دریافت تسهیالت وصورت اقع موضوع به کارشناس محول نموده است تا کارشناس رسیدگی به و



طلبکاران  بررسی ترازنامه ودفاتر شرکت شناسائی اموال منقول وغیر منقول وبررسی صحت ادعای ورود ضرر وروند 

 138ر شرکت نظریه کامل خود را ارائه دارند که کارشناس نظریه خود را به شماره ...مورخ ...به پیوست زیان با

ارائه که مصون از اعتراض طرفین باقی مانده نظریه مبسوط خود را اعالم داشته است از جمله سرمایه اولیه شرکت 

ایش سرمایه دریافت تسهیالت از بانکها ی تغییرات شرکت انتقال مرکز شرکت به تهران اگهی تغییر مدیران افز

صادرات ملت پارسیان پاسارگاد سپه تجارت کشاورزی پرداخته و با لحاظ اخطاریه صادره از بتانکها واجرائیه صادره 

مسئول اجرای اداره ثبت اسناد وامالک امل واخطاریه سازکمان تامین اجتماعی ارزش دارائی های ثبت مشهودی 

عالم وحسابهای  طلبکاران را ....گزارش نموده وجمله تسهیالت بانکی را ...وبا استناد به دفاتر شرکت را ...ریال ا

بالغ 1386قانونی وصورت های مالی منتهی به پایان سال ...لغایت .. مربوط به شرکت زیانخالص شرکت در سال 

وکارشناس محترم شرکت  است  میلیون ریال گزارش نموده 100میلیارد اعالم وسرمایه شرکت در ان زمان  4بر 

جمع ارزش دفتر دارائی های شرکت  1390مشمول  ودر اخر به استناد دفاتر سال  1386خواهان  را از سال 

وبدیهای شرکت به ترتیب مبلغ ....ریال و....ریال اعالم بدهی شرکت بالغ بر ....اعالم داشته است  تا تاریخ توقف 

داشته است دادگاه با احراز شرایط مندرج در باب یازدهم قانون تجارت وماده  ...اعالم وشرکت  را ورشکسته اعالم

به بعد قانون حکم به ورشکستگی از سال شده  ورای صادره از سوی اشخاص ذی نفع مقیم ایران ظرف یک  412

 باشد.ماه وبرای خارج از کشور از تاریخ نشر اگهی در روزنامه کثیر االنتشار ظرف دوماه قابل اعتراض می 


