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افت گروه کاني هاي غيرفلزي
 و خودرو در معامالت بورس

در اولين روز معامالت بورس اوراق بهادار تهران در اين هفته گروه 
محصوالت کاني غيرفلزي و خودرو شاهد شرايط کاهشي بودند، 
اما گروه فلزات اساسي توانست در تعدادي از نمادها شرايط مثبتي 
را شاهد باشد. شاخص کل نيز ديروز بيش از ۱۶۳ واحد افت کرد. 
به نقل از ايس��نا، ديروز )ش��نبه( از ابتداي شروع معامالت بورس 
اوراق بهادار تهران شاخص کل روند کاهشي را پيش گرفت به 
طوريکه نسبت به آخرين روز کاري هفته گذشته ۱۶۳ واحد افت 
کرد و به رقم ۷۸ هزار و ۸۲۶ واحدي رسيد. همچنين شاخص کل 
هم وزن با ۵۵ واحد افت رقم ۱۵ هزار و ۳۶۵ واحدي را تجربه کرد. 
شاخص آزاد شناور نيز ۲۱۹ واحد پايين آمد و به رقم ۸۶ هزار و 
۴۹۲ واحدي رسيد. عالوه بر اين شاخص بازار اول ۷۲ واحد افت 
کرد و به عدد ۵۵ هزار و ۹۵۶ واحدي رسيد و شاخص بازار دوم 
با کاهش ۵۹۵ واحد در تراز ۱۶۷ هزار و ۷۳۳ واحدي نشس��ت. 
در معامالت ديروز نماد سايپا با ۴۳ واحد تاثير منفي در شاخص 
بيشترين نقش را در نوسانات نزولي دماسنج بازار سرمايه ايفا کرد. 
پس از اين نماد ايران خودرو، صنايع پتروشيمي خليج فارس و نفت 
و گاز پتروشيمي تامين )تاپيکو( بيشترين نقش را در نوسانات نزولي 
ش��اخص کل داش��تند. همچنين نماد معامالتي فوالد خوزستان 
با ۳۰ واحد تاثير مثبت در ش��اخص س��عي کرد نگذارد بيش از 
اين دماس��نج بازار پايين رود. پس از اين نماد پتروش��يمي جم، 
مخابرات ايران و پااليش نفت بندرعباس بيشترين تاثير مثبت 
را در شاخص داشتند. ارزش معامالت ديروز به رقم ۱۳۳ ميليارد 
و ۷۱۳ ميليون و ۱۰۰ هزار تومان رس��يد که اين رقم ناش��ي از 
دست به دست شدن ۹۸۹ ميليون و ۱۷۷ هزار سهم و اوراق مالي 
قابل معامله طي ۵۹ هزار و ۳۵۸ نوبت داد و ستد بود. ديروز نماد 
معامالتي ش��رکت هاي کش��ت و صنعت پياذر، گسترش صنايع 
و خدمات کش��اورزي، توس��عه معادن روي ايران، سايپا و سيمان 
ش��مال بازگش��ايي شدند. در پايان معامالت، نماد معامالتي حق 
تقدم ش��رکت گروه صنعتي بارز، شرکت البراتورهاي سينادارو، 
قند هکمتان و پارس سرام متوقف شدند. ديروز اندکي بيش از ۳۴ 
ميليون سهم کشت و صنعت شهداب ناب خراسان به ارزش کمتر 
از ۴.۵ ميليارد تومان از سوي سهامداران عمده کد به کد شد. در 
صنعتي دريايي ايران اما کمتر از ۳۰ ميليون سهم به ارزش کمتر 
از ۸ ميليارد تومان به کدهاي درون گروهي سهامدار عمده منتقل 
شد. ديروز در گروه خودرو و ساخت قطعات شاهد کاهش شديد 
قيم��ت پايان��ي در اکثر نمادها بوديم. در اين گروه ۱۷۲ ميليون و 
۴۸۲ هزار س��هم به ارزش بيش از ۲۱ ميليون تومان مورد داد و 
ستد قرار گرفت، اما در گروه فلزات اساسي و استخراج کانه هاي 
فلزي شرايط مساعدتر بود و تعداد زيادي از نمادهاي اين گروه ها 
توانستند امروز را در شرايط مثبتي به پايان برسانند. عالوه بر اين 
در گروه محصوالت کاني غيرفلزي شرايط همانند خودرويي ها 
کاهشي بود. در اين گروه هشت هزار و ۵۹۳ طرح به ارزش بيش 
از س��ه ميليارد تومان مورد داد و س��تد قرار گرفت. نماد حق تقدم 
پارس خودرو بيشترين حجم معامله را به خود اختصاص داد به 
طوريک��ه ۴۲۸ ميلي��ون حق تقدم به ارزش بيش از س��ه ميليارد 

تومان در اين نماد مورد داد و ستد قرار گرفت.
آيفکس ديروز هشت واحد افت کرد و به رقم ۸۳۷.۲ رسيد. ارزش 

پيشخوان

بورس

رئيس سازمان بورس و اوراق بهادار از بازگشايي 
قريب الوقوع نماد ش��رکتهاي مهم بورس��ي طي 
هفته ه��اي آينده خب��ر داده بود، حال مديرعامل 
بانک ملت از ارس��ال صورتهاي مالي اين بانک 

به بورس خبر داده است.
به نقل از س��ازمان ب��ورس و اوراق بهادار، هادي 
اخالقي فيض آثار از ارسال صورتهاي مالي بانک 
ملت بر اساس آخرين توافق صورت گرفته با بانک 
مرکزي به س��ازمان بورس خبر داد و گفت: س��اير 
بانکه��اي موضوع اصل ۴۴ نيز وضعيت مش��ابه 
بان��ک ملت را دارن��د و تعديل هاي جديد آنها نيز 
در حال اعمال در صورت هاي مالي است بنابراين 
مانع ديگري براي بازگشايي نماد بانکي ها وجود 
ن��دارد و با ش��رايط جدي��د بانک هاي اصل ۴۴ي 
مي توانن��د در اين هفته با مجوز س��ازمان بورس 

باز شوند.
مديرعامل بانک ملت، از انجام تعديل هاي جديد 
در صورت هاي مالي بانک ملت و س��اير بانک ها 
خب��ر داد و اف��زود: در ب��دو ماجرا قرار بود بانک ها 
صورت هاي مالي خود را در سال جاري با رعايت 
IFRS اعمال کنند که بر اين اساس بانک مرکزي 
براي ما و بسيار از بانک ها کسري ذخايري اعالم 
کرد که اين کسري ذخاير شامل چند قلم بود که 

بعضي از اين اقالم همراه با ابهام بود.
وي ادامه داد: رفع اين ابهامات يک زمان مناسبي 
را در اختيار دولت و بانک مرکزي قرار داد تا اين 
مسأله با ارائه مستندات و اقداماتي که بايد توسط 

مبادي ذي ربط ارائه مي شد، رفع شود.
ب��ه گفت��ه اخالقي فيض آثار، در نهايت کس��ري 
۳ ه��زار ميلي��ارد توماني ذخاي��ر بانک ملت مورد 

بازنگري قرار گرفت و تعديل شد. 
وي تصري��ح ک��رد: پس از تغيي��ر صورت گرفته 
در کس��ري ذخاي��ر و تعديل ه��ا، بان��ک مرکزي 
درخواست کرد تمام موارد مطرح شده في مابين 
طرفين در صورت هاي مالي اعمال شود بنابراين 
با توجه به تغيير در کسري ذخاير و تعديل ها، اجازه 

داده شد که برخي تعديل ها اعمال نشود.
وي ب��ا بيان اينکه ه��م اکنون صورت هاي مالي 

جديد در حال تهيه است و تا پايان امروز آماده و 
به سازمان بورس اعالم مي شود، خاطر نشان کرد: 
با اعمال هاي جديد صورت گرفته در صورت هاي 
مال��ي وضعي��ت با آنچه از بدو امر که به انجام آن 
اصرار مي ش��د، تغيير کرده اس��ت و طي چند روز 
آين��ده صورت هاي مالي جديد در س��امانه کدال 

منتشر مي شود.
اين مقام مس��ئول بانکي درباره روند و چگونگي 
توافق با بانک مرکزي تصريح کرد: بانک مرکزي 
از بانک ملت خواسته بود که ۳ هزار ميليارد تومان 
کسري ذخاير را در صورت هاي مالي خود اعمال 
کن��د ام��ا از آنجايي که در برخي اقالم بر اس��اس 
مس��تندات و مدارک بان��ک، ضرورت به توجه و 

بازبيني در اين خصوص وجود داشت، طي ارسال 
مدارک تغيير در رقم ذخاير و تعديل هايي که پيش 
از اين به بانک تکليف شده بود مورد پذيرش قرار 
گرف��ت و ب��ر همين اس��اس اجازه کاهش در رقم 

کسري ذخاير و تعديل ها داده شد.
وي تصري��ح کرد: هم��ه اين تغييرات هم اکنون 
انجام شده و امروز در اختيار سازمان بورس قرار 
مي گيرد و اميدواريم تا دوشنبه نيز تأييديه سازمان 
حسابرسي براي EPS گرفته شود. بر اين اساس 
بعيد مي دانيم مشکلي براي بازگشايي نماد وجود 

داشته باشد.
��� بازگش�ايي نمادهاي مهم بورس تا دو هفته 

آينده

روز گذش��ته رئيس سازمان بورس و اوراق بهادار 
از بازگش��ايي نمادهاي مهم بازار سرمايه طي دو 
هفته آينده خبر داده و گفته بود: دليل اصلي بسته 
بودن نمادها، تاخير در ارسال گزارش صورتهاي 

مالي بوده است.
ش��اپور محم��دي در جم��ع س��هامداران ب��ازار 
س��رمايه به مش��کالت ب��ورس از جمله بس��ته 
 بودن برخي نمادها اش��اره و ابراز اميدواري کرد

تعداد نمادهاي بسته در روزهاي پيش رو به حداقل 
ممکن برسد.

رئيس سازمان بورس و اوراق بهادار از بازگشايي 
نمادهاي مهم بورسي ظرف يکي دو هفته آينده 
خبر داد و افزود: يکي از داليل بسته شدن نمادها 

تاخير در ارس��ال گزارش هاي مالي به س��ازمان 
بورس است.

 در برخي از کشورها مانند انگليس گزارش هاي 
مالي ۶ ماهه و يک س��اله و در برخي از کش��ورها 
از جمل��ه اي��ران اي��ن گزارش ها به صورت س��ه 
ماهه منتشر مي شود و اين زمان کوتاه، به تاخير 
انتشار گزارش هاي مالي شرکت ها منجر مي شود. 
وي تصري��ح ک��رد: همچني��ن در برخ��ي موارد 
گزارش هاي مالي به سازمان بورس ارائه مي شود 
اما اين گزارش ها در مرحله حسابرس��ي به دقت 
بيشتري نياز دارد و لذا زمان بر است؛ بر اين اساس، 
دستورالعمل بازگشايي نمادها با محدوديت هايي 
روبرو است و بازنگري و تدوين مجدد آن در دستور 

کار سازمان بورس قرار دارد.
*تجمع س�هامداران بورسي در اعتراض به  ���

نحوه توقف و بازگشايي نمادهاي بورسي
تجم��ع اعت��راض آمي��ز س��هامداران در م��ورد 
عملکرد مديران بورس در خصوص نحوه توقف 
و بازگش��ايي نمادهاي معامالتي موجب بس��ته 
شدن درهاي تاالر شيشه اي به روي معامله گران 
ش��د. به نقل از تس��نيم؛ نحوه توقف و بازگش��ايي 
نماده��اي معامالت��ي در ب��ورس اوراق بهادار از 
ديرب��از مورد نقد و اعتراض س��هامدارن بوده که 
 مشکالتي از جمله حبس نقدينگي معامله گران

 و کاهش جريان نقدينگي در بازارا س��هام را به 
دنبال داشته است.

بر اين اساس؛ اين مشکل از تيرماه امسال تاکنون 
و در پي توقف طوالني مدت نماد معامالتي گروه 
بانکي در بورس بيش��تر نمايان ش��ده است و حل 
نشدن اين مشکالت سرانجام موجب شد تا ظهر 
امروز، اعتراض تعدادي از سرمايه گذاران بورسي 
به عملکرد متوليان بازار سهام در تاالر معامالت 
ب��ورس اوراق به��ادار تهران باال گرفته و منجر به 

تجمع اعتراض آميز مقابل تاال حافظ شود.
از اين روز در دقايق پاياني معامالت درهاي تاالر 
شيشه اي بر روي سرمايه گذاران بسته شد تا شايد 
ص��داي اعت��راض آنها به بي تفاوتي مديران بازار 

سرمايه کمتر شنيده شود.

بارفعموانعبازگشاييدراينهفتهصورتميگيرد:

بازگشتبانکهاياصل۴۴بهتاالرشيشهاي

انجاماولينعرضهاوليهبهروشبوکبيلدينگ»خزاميا«ازپيشبينيهايشجاماندپيشبينيسودهرسهم»بهپاک«درسال96
ش��رکت صنعتي بهپاک نخستين پيش 
بيني درآمد هر سهم ۱۲ ماهه سال مالي 
منته��ي ب��ه ۳۰ آذر ۹۶ را مبلغ ۴۵۱ ريال 
اعالم کرد؛ که نس��بت به EPS س��ال 
جاري معادل ۴ درصد کاهش را نش��ان 

مي دهد. ش��رکت صنعتي بهپاک نخس��تين پيش بيني س��ود هر 
س��هم س��ال مالي ۹۶ را مبلغ ۴۵۱ ريال اعالم کرده اس��ت. پيش 
بيني درآمد شرکت صنعتي بهپاک در سال مالي ۹۶ در مقايسه 
با س��ال مالي جاري ش��امل کاهش ۱۵ درصدي س��ود ناخالص، 
کاهش ۱۹ درصدي س��ود عملياتي و کاهش ۴ درصدي س��ود 

خالص است.
"بهپاک" سود خالص در سال مالي منتهي به ۳۰ آذر ۹۶، را مبلغ 

۱۴۴ ميليارد و ۴۷۴ ميليون برآورد کرده است.

ش��رکت زامي��اد در دوره ش��ش ماهه 
نخس��ت امس��ال با کنار گذاشتن مبلغ 
۱۰۵ ريال زيان به ازاي هر سهم، پيش 
بيني هاي��ش را محقق نکرد. ش��رکت 
زامياد پيش بيني درآمد هر س��هم سال 

مال��ي منته��ي به ۳۱ اس��فند م��اه ۹۵ را با س��رمايه پنج هزار و 
۵۲۹ ميليارد و ۸۹۲ ميليون ريال به صورت حسابرس��ي ش��ده 

اعالم کرد.
به گزارش پايگاه اطالع رساني بازار سرمايه )سنا(، شرکت زامياد 
س��ود هر س��هم در دوره منتهي به ۳۰ اس��فند ماه سال جاري را 
مبل��غ ي��ک ريال ب��رآورد و اعالم کرد که طي دوره ۶ ماهه اين 
س��ال مالي با تحقق ۱۰۵ ريال زيان به ازاي هر س��هم، از پيش 

بيني هايش جا مانده است.

در اين روش مش��کالت عرضه اوليه 
ب��ه روش حراج برطرف خواهد ش��د و 
تفکيک��ي بين معامل��ه گران آنالين و 
کارگزاران وجود ندارد بلکه بر اس��اس 
س��قف قيمت خريد در دامنه معامالت 

ثبت مي ش��ود. روز يکش��نبه براي اولين بار عرضه اوليه س��هام 
به روش بوک بيلدينگ يا ثبت س��فارش انجام مي ش��ود. به 
گزارش پايگاه اطالع رس��اني بازار س��رمايه )سنا(، معاون فني 
ش��رکت فراب��ورس امروز ضمن اعالم اي��ن خبر گفت: فرآيند 
بوک بيلدينگ به اين ش��کل اجرا مي ش��ود که در عرضه اوليه 
سهام يک مدير عرضه که يک نهاد مالي است تعيين مي شود 
و نزد س��ازمان بورس به ثبت مي رس��د. عرضه از طريق مدير 

عرضه خواهد بود. 
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مسئول دفترشعبه ششم شورای حل اختالف مجتمع شهیدقدوسی شهرستان گرگان-زهرااذرسا

--------------------------------------------------------
خواهان خدابخش وغالمرضاشهرت هردودهقان   دادخواستی به طرفیت خواندگان موقوفه عام مسجدجامع به نمایندگی 
اداره اوق��اف گ��رگان وصدیق��ه محم��دی وغی��ره در دادگاه های عمومی شهرس��تان گرگان طرح نموده که جهت رس��یدگی به 
شعبه 5دادگاه عمومی حقوقی گرگان واقع دراستان گلستان -شهرستان گرگان -خیابان شهیدبهشتی -روبروی مخابرات 

-کدپستی 4913714955-تلفن 01712222517الی 20پورتال دادگستری کل استان گلستان
http:dadgolestan.ir

ارجاع وبه کالس��ه 950607ثبت گردیده اس��ت  که وقت رس��یدگی ان به تاریخ 1395/12/01س��اعت 9:30صبح تعین 
شده است به علت مجهول المکان بودن خواندگان صدیقه –محمدتقی-محمدباقر-منیژه-اسماعیل-محدثه ومحمدحسین 
شهرت همگی محمدی نیاوصفیه متعاقدی ودرخواست خواهان /شاکی وبه تجویزماده 73قانون ایین دادرسی دادگاه های 
عمومی وانقالب درامورمدنی ودستوردادگاه مراتب یک نوبت دریکی ازجرایدکثیراالنتشاراگهی می شودتاخواندگان فوق 
پس ازنشراگهی واطالع ازمفادان به دادگاه مراجعه وضمن اعالم نشانی کامل خودنسخه دوم دادخواست وضمایم رادریافت 

ودروقت مقررفوق جهت رسیدگی حاضرگردد. منشی دادگاه حقوقی شعبه 5 دادگاه عمومی حقوقی گرگان
--------------------------------------------------------

مشخصات محکوم له/محکوم لهم1-موسسه قرض الحسنه مهربسیجیان –خ ولیعصر 
مشخصات محکوم علیه/محکوم علیهم1-نام ونام خانوادگی سمانه روشنی یساقی –نام پدرصادقعلی-مجهول المکان 
2-نام ونام خانوادگی ابوالفضل تاجیک –نام پدرقدیراله-نشانی گرگان پشت استخرسیدین کوچه اول دردوم پ 32

3-ن��ام ون��ام خانوادگ��ی نق��ی ع��رب –نام پدررس��ول-مجهول المکان مش��خصات نماینده یاقائم مق��ام قانونی محکوم له /
محکوم علیه

نام ونام خانوادگی مهساش��اهوار-گرگان خ ش��الیکوبی روبروی مس��جدامیرمجتمع عادل ط2   نوع رابطه محکوم له/محکوم 
لهم موسسه قرض الحسنه مهربسیجیان خ ولیعصر محکوم به   بسمه تعالی 

بموج��ب ش��ماره دادنام��ه غیابی 8909970056301202صادره ازای��ن دادگاه محکوم علیهم محکومندبه پرداخت مبلغ 
75/000/000ریال بابت اصل خواسته وبه پرداخت مبلغ 1/735/000ریال بابت هزینه دادرسی به نحوتضامنی وحق 
الوکاله براساس تعرفه قانونی وخسارات ناشی ازتغییرشاخص بهای کاالهاوخدمات ازتاریخ 89/7/19تازمان اجرای حکم 
براساس شاخص اعالمی بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران درحق محکوم له 2/وپرداخت نیم عشراجرایی درحق دولت که 

توسط واحداجرامحاسبه واخذخواهدشد رئیس شعبه چهارم دادگاه حقوقی گرگان-محمدتقی نظری.
--------------------------------------------------------

خانم ماه بی بی خانه گیرفرزنداس��حق به ش��رح درخواس��تی که به کالس��ه 950708این ش��وراثبت گردیده درخواس��ت 
صدورگواهی انحصاروراثت نموده واعالم داشته که محمدجهان تیغ فرزندعلی به شماره شناسنامه 342صادره ازگرگان 
درتاریخ 95/6/7دراقامتگاه دائمی خودشهرستان گرگان فوت نموده وورثه /وراث حین الفوت وی عبارتنداز/عبارتست 

از:
1-ماه بی بی خانه گیرفرزنداسحق ش ش 1086نسبت بامتوفی زوجه2-حوارحیمی نوری فرزندرحیم ش ش 211نسبت 
بامتوف��ی مادر3-عل��ی جه��ان تی��غ فرزندقنب��رش ش 268نس��بت بامتوف��ی پدر4-زهراجهان تی��غ فرزندمحمدش ش 

211498935نسبت بامتوفی فرزند5-زهره جهان تیغ فرزندمحمدش ش 3610963646نسبت بامتوفی فرزند 
6-امین جهان تیغ فرزندمحمدش ش 2111141658نسبت بامتوفی فرزند

والغیراین��ک ش��وراپس ازانج��ام تش��ریفات مقدماتی درخواس��ت مزبوررایک نوب��ت اگهی م��ی نمایدتاهرکس اعتراضی 
داردویاوصیت نامه ای ازمتوفی نزداومی باش��دازتاریخ انتش��اراگهی ظرف یک ماه به این ش��ورامراجعه وتقدیم نمایدواال 

گواهی صادرخواهدشد./
رئیس شعبه دوازدهم شورای حل اختالف گرگان

--------------------------------------------------------
مشخصات محکوم له/محکوم لهم

1-تعاونی اعتبارامیدجلین به مدیریت علیرضاپایین محلی –نش��انی اس��تان گلس��تان –شهرس��تان گرگان-جلین-خ امام 
رضا-س��اختمان مرکزی-سرپرس��تی تعاونی اعتبارامیدجلین مش��خصات محکوم علیه/محکوم علیهم-نام ونام خانوادگی 
حس��ن فوجردی –نام پدر درویش –نش��انی اس��تان گلستان-شهرس��تان گرگان-گرگان-گلها-گلبرگ7-پ 832-)*ع2   

محکوم به :    بسمه تعالی  
بموج��ب درخواس��ت اج��رای حک��م مربوطه ب��ه دادنام��ه 9509970056400679محک��وم علیه محکوم اس��ت به حکم 
برمحکومی��ت تضامن��ی خوان��ده به پرداخت مبلغ 72/000/000ریال بابت اصل خواس��ته وخس��ارت تاخیرتادیه اززمان 
سررس��یدلغایت هن��گام پرداخ��ت برمبن��ای نرخ تورم اعالمی ازس��وی بانک مرکزی جمهوری اس��المی ای��ران )که درمرحله 
اج��رای اح��کام مدن��ی بانظارت دادگاه تعین خواهدشد(وخس��ارات دادرس��ی ش��امل حق الوکاله وکیل طب��ق تعرفه قانونی 
ومبل��غ 3/283/000ری��ال باب��ت هزینه دادرس��ی درحق خواه��ان صادرباتوجه به غیابی ب��ودن رای اعمال تبصره 2ماده 
306به اجرای تفویض می گرددمحاس��به واخذنیم عش��ردولتی به عهده اجرا می باش��د رئیس ش��عبه پنجم دادگاه عمومی 

گرگان –علیرضاطهماسبی.
--------------------------------------------------------

اگهی ابالغ وقت رسیدگی 
درپرونده کالسه 950591این شعبه خواهان بابک شاه حیدری دادخواستی به طرفیت اقایان اگتای دوجی فرزندخداقلی 
عبدالرئوف دادرس فرزندحلیم و...به خواس��ته ابطال صورتجلس��ه هیات مدیره )غیرمالی()تقاضای صدورحکم وابطال 
صورت جلس��ات وتصمیمات هیات مدیره ومجمع عمومی ازجمله 1-تصمیم هیت مدیره مورخ 95/4/12س��اعت 11صبح 
مبنی برتغییرمدیرعامل 2-تصمیم مجمع عمومی مورخ 95/5/10ساعت 8صبح مبنی برانتخاب بازرسان 3-تصمیم مجمع 
عمومی فوق العاده مورخ 95/5/10س��اعت 10صبح مبنی برافزایش س��رمایه 4-تصمیم مجمع عمومی فوق العاده مورخ 
95/5/10س��اعت 12صبح مبنی برانتخاب مدیران 5-اظهارنامه ثبت افزایش س��رمایه مورخ 95/5/10به انظمام کلیه 
خس��ارات دادرسی(دس��تورموقت)مبنی برتوقف عملیات شرکت )توقف عملیات ناشی ازتصمیمات خالف قانون درراستای 
بخش��نامه یانامه ایی به ادارات وبانک های صادرات س��په صنعت معدن اداره دارایی ش��رکت ش��هرکهای صنعتی اداره ثبت 
شرکت هاواداره صنایع ومعادن مبنی بربال اثربخشیدن درخواست هابه شرکت (به دادگستری گرگان تقدیم نموده است 
که پس ازارجاع به این ش��عبه وجری تش��ریفات قانونی رس��یدگی تعیین گردید.نظریه اینکه خواندگان فوق الذکرمجهول 
المکان می باشندبه استنادماده 73قانون ایین دادرسی مدنی باانتشاراین اگهی به نامبردگان ابالغ می گرددجهت شرکت 
درجلس��ه رس��یدگی مورخه 95/11/20س��اعت 12/30ظهرودریافت نسخه ثانی دادخواست وضمائم دردفترشعبه نهم 

دادگاه حقوقی گرگان حاضرگردند.
سیدجالل صدری مدیردفترشعبه نهم دادگاه حقوقی شهرستان گرگان

--------------------------------------------------------
پرونده کالسه 9409980056701265 شعبه 3 دادگاه خانواده شهرستان گرگان ) 8 خانواده قدیم ( تصمیم نهایی شماره 
9509970056701179  خواهان : خانم اکرم سرداری فرزند محمد با وکالت اقای سید محمد رضا ضیائی فرزند سید 
میرزا به نش��انی گلس��تان – گرگان – گلس��تان گرگان – خ ولی عصر چهار راه ثبت اس��ناد مجتمع تجاری مرجان ط س��وم واحد 
4   خوانده: اقای محس��ن ش��هابی محمد ابادی فرزند محمد تقی به نش��انی مش��هد – قاس��م اباد – چهار راه مخابرات – بلوار 

شریعتی – شریعتی 16 – جنب عطاری خیری پالک 53 منزل شهابی ) فعال مجهول المکان (
خواسته ها : 1- طالق به درخواست زوجع 2- مطالبه خسارت دادرسی  رای دادگاه 

در خصوص دعوی خانم اکرم سرداری فرزند محمد با وکالت سید محمد ضیایی به طرفیت اقای محسن شهابی محمد ابادی 
فرزند محمد تقی به خواسته صدور حکم الزام زوج به طالق ) طالق به درخواست زوجه ( بااین توضیح خواهان وکیل خواهان 
اعالم داشته خوانده در طول زندگی مشترک 7 ساله با اقدامات مجرمانه از قبیل کالهبرداری – سرقت که سابقه کیفری 
در س��امانه دادگس��تری ثبت می باش��د و دارای یک فرزند مش��ترک می باش��یم و به دلیل عس��ر و حرج ناشی از ترک زندگی و 
ترک نفقه تقاضای رس��یدگی دارم دادگاه از مالحظه تصویر مصدق س��ند نکا حنامه پیوس��ت دادخواس��ت ) ش��ماره 49715 
مورخ 27/04/1387 وجود علقه زوجیت دائم بین طرفین را محرز دانسته و اینکه خوانده حسب استعالم از دادگستری 
مش��هر دارای س��ابقه محکومیت به مجازات جرم ترک انفاق و ایراد ضرب و فحاش��ی و خیانت در امانت موید صحت مدعای 
مش��ارالیها بوده و خوانده نیز در جلس��ات دادرس��ی حاضر نش��ده و دفاعی به عمل نیاورده اس��ت عسر و حرج تحمیل شده بر 
زوجه در نتیجه ترک زندگی مشترک و ترک وظایف زناشویی و انفاق به زوجه و فرزند مشترک راثابت و مورد را از مصادق 
ماده 1130 قانون مدنی و تبصره الحاقی ان می داند از اینرو دعوی مطروحه را پذیرفته و مستندا به ماده مزبور و تبصره 
ان و نی��ز م��واد 1133 و تبص��ره ان و 1139و1143و1144 و بن��د 2 از م��اده 1145و1155و1257 قان��ون مدنی و مواد 
24و 27و32و33 قان��ون حمای��ت خان��واده و نظری��ه قاضی محترمک مش��اور حکم به ال��زام خوانده به طالق دادن خواهان و 
ره��ا ک��ردن وی از قی��د زوجی��ت خوی��ش صادر و اعالم می نماید این حکم از تاریخ انقضای مهلت فرجام خواهی و یا ابالغ رای 
فرجامی تا شش ماه معتبر است و پس از ان کان لم یکن تلقی خواهد گردید خواهان بایستی در مدت مزبور حکم دادگاه 
را جهت اجرا به دفتر خانه رسمی طالق ارائه نماید ودر صورت عدم حضور یا امتناع زوج از تمکین به حکم دادگاه سر دفتر 
به نمایندگی از این دادگاه نسبت به اجرای صیغه طالق و ثبت ان اقدام خواهد کرد رعایت جهات شرعی و قانونی به عهده 
سر دفتر است توضیح انکه زوجه 10 سکه طال از مهریه اش را در ازای طالق خلع به زوج می بخشد و الباقی مهریه و سایر 
حقوق مالی ش��رعی و قانونی ناش��ی از نکاح برایش محفوظ و باقیس��ت تا در صورت تمایل بصورت علیحده مطالبه نماید وی 
درباره جهزیه اش ادعایی نکرده اس��ت فرزند مش��ترک به نام رضا تحت حضانت مادر خواهد بود و حق مالقات با انها هر 
دو هفته یک بار به مدت چهار س��اعت از س��اعت 15 الی 19 روز جمعه برای پدر محفوظ و برقرار اس��ت زوجه برابر نظریه 
پزش��ک باردار نیس��ت . رای صادره غیابی اس��ت و ظرف مهلت بیس��ت روز از تاریخ ابالغ در همین دادگاه قابل واخواهی 
بوده و پس از ان در مهلت بیست روزه ی بعدی در محکام تجدید نظر مرکز استان گلستان تجدید نظر پذیر است .  بهزاد 

یزدانی – ریس شعبه سوم دادگاه خانواده گرگان 

يک کارشناس بورس معتقد است اولويت دولت درباز 
پرداخ��ت بدهي ه��ا به نظام بانکي منج��ر به افزايش 

بازدهي در بازار سهام مي شود.
کيارش هومن، کارش��ناس بازار س��رمايه در خصوص 
دلي��ل ت��داوم روند منفي ب��ازار به اقتصاد آنالين گفت: 
حجم باالي بدهي مجموعه دولت به سيستم بانکي از 
چالش هاي اصلي اقتصاد کشور است که از دولت هاي 
قبل شروع شده و به دليل کمبود درآمد دولت کنوني، 

اين موضوع تشديد شده است.
وي افزود: دوره هش��ت س��اله دولت هاي نهم ودهم به 
دليل قيمت ودرآمد باالي نفت، بهترين زمان تس��ويه 
بدهي دولت به نظام بانکي کشور بود اما دولت قبل نه 
تنها از اين فرصت اس��تفاده نکرد بلکه برميزان بدهي 

خود به سيستم بانکي افزود.
مدير عامل شرکت کارگزاري توسعه سهند با اشاره به 
اينک��ه دولت يازده��م ميراث بدهي حجيم دولت قبل 
را ب��ه دوش مي کش��د،تصريح کرد: دولت يازدهم هم 
بدليل هدفگذاري مهار تورم، دررابطه مبادله بين تورم 
و بيکاري، کنترل تورم را به قيمت بيکاري بيشتر، دنبال 
نموده اس��ت، درحاليکه براساس تئوريهاي اقتصادي، 

اغلب عکس اين سياستگذاري توصيه مي گردد.
به اعتقاد هومن، در چنين شرايطي که بانک ها با مشکل 
نقدينگي مواجه اند ، رقابت ناسالمي بين بانک ها براي 
جذب نقدينگي رخ خواهد داد و نرخ هاي س��ود بانکي 
واقعي باالتراز نرخ سود توليد در بخش واقعي اقتصاد، 
منجر به کاهش انگيزه فعاالن اقتصادي در توليد خواهد 

شد، درنتيجه اقتصاد منقبض خواهدشد.
اين استاديار دانشگاه در ادامه اظهارداشت، طبيعي است 
درپي آن بازده بازار س��رمايه که انعکاس بازده واقعي 

اقتصاد است، از بازده بازار پول جا خواهد ماند.

مدير عامل شرکت کارگزاري توسعه سهند در پاسخ به 
اينکه راهکار مشخص براي حل اين موضوع چيست، 
بيان داشت:پاس��خ مشخص است، کافي است مشکل 
نظام بانکي حل شود و بانک ها بتوانند نقدينگي بخش 
توليد را با نرخهاي سود تسهيالت پايينتري تامين کنند. 
وي با بيان اينکه براي حل مشکل نظام بانکي هم به غير 
از دولت، بخش ديگري توانائي حل آن را ندارد،خاطر 
نشان کرد، به نظر من دولت بايد در بازپرداخت بدهي 
خ��ود، نظ��ام بانکي را در اولوي��ت قراردهد، و بمحض 
افزاي��ش درآمد ناش��ي از افزاي��ش درآمد نفت، در ابتدا 

بدهي خود به سيستم بانکي را پرداخت کند.
از نگاه اين کارگزار بورس، اين اقدام دولت به بانک ها 
اين امکان را مي دهد که نرخ سود پرداختي به سپرده ها و 

به دنبال آن نرخ سود تسهيالتشان را کاهش دهند.
وي در پاي��ان گف��ت: در ادامه با تزريق نقدينگي ارزان 
ت��ر ب��ه بخش تولي��د ، ميزان توليد و اش��تغال افزايش 
و ت��وان سودس��ازي ش��رکت ها نيز افزاي��ش مي يابد، 
درنتيجه بازده در بازار س��هام نيز افزايش خواهديافت، 
همزم��ان ب��ا افزايش بازده بازارس��رمايه وکاهش نرخ 
سود سپرده گذاري در بازار پول، رونق بازار سرمايه را 

شاهد خواهيم بود.

رونق بورس در گرو تسويه بدهي دولت به بانک ها
مشاور رئيس سازمان بورس و اوراق بهادار با اشاره به 
آغ��از فرآيند اجرايي بزرگترين رويداد مالي خاورميانه، 
از برگ��زاري نهمي��ن دوره بين الملل��ي بازار س��رمايه 

کشورهاي اسالمي خبر داد.
به نقل از س��ازمان بورس و اوراق بهادار، ياس��ر فالح 
با اش��اره به برگزاري بزرگترين رويداد مالي خاورميانه 
در فروردين ماه س��ال آينده گفت: همزمان با نهمين 
دوره بين المللي بازار سرمايه کشورهاي اسالمي در ۲۹ 
فروردين ماه سال جاري، نمايشگاه بورس، بانک و بيمه 
نيز آغاز به کار خواهد کرد که به نظر مي رسد مي توان 

آن را بزرگترين رويداد مالي خاورميانه دانست.
مش��اور رئيس س��ازمان بورس و اوراق به��ادار افزود: 
س��ازمان ب��ورس و اوراق به��ادار ب��ه دنب��ال افزايش 
حداکثري مشارکت مردم و متخصصان در اين رويداد 
اس��ت که به همي��ن منظور، برنامه هاي��ي مانند جلب 
مش��ارکت ش��رکت هاي خارجي و برپايي کارگاه هاي 
آموزشي توس��ط آنها، رويداد استارت آپ ها، رونمايي از 
چند سامانه جديد آموزش عمومي و تخصصي، تجليل 
از پيشکسوتان بازار سرمايه، برپايي کارگاه هاي آموزش 
و فرهنگسازي، غرفه کودک و نوجوان، تقويت اجراي 
مسابقه جذاب بورس کاپ، تقدير از نهادهاي مالي فعال 
و ش��فاف، بخش آثار تجس��مي مرتبط با بازار سرمايه، 
حمايت از صندوق هاي نيکوکاري، افکارسنجي و ارائه 

محصوالت واقعيت افزوده دنبال مي شود.
وي تصريح کرد: دهمين دوره نمايش��گاه بورس قرار 
است در تاريخ ۲۶ تا ۲۹ فروردين سال آينده برگزار شود 
که اين رويداد، همزمان با پنجاهمين سالگرد تاسيس 
بورس ايران هم هست، اين در حالي استت که با توجه 
به اينکه تا برگزاري نمايش��گاه حدود س��ه ماه فرصت 
باقي مانده است، جلسه اي با حضور مديران کل روابط 

عمومي و امور بين الملل بانک مرکزي و بيمه مرکزي 
برگزار شده است تا بخش هاي بانکي و بيمه اي نيز به 

صورت فعاالنه در اين رويداد حضور داشته باشند.
مش��اور رئيس س��ازمان بورس تصريح کرد: دوره دهم 
نمايشگاه با دو هدف افزايش آگاهي اجتماعي از صنعت 
مالي و آش��نايي نزديک اقش��ار مختلف مردم با خدمات 
مالي هر يک از بخش هاي بورس، بانک و بيمه تالش 
مي کن��د تا ش��رايط براي هم افزاي��ي صنفي، افزايش 
همکاري ه��ا و ايج��اد فرصت هاي همکاري براي يک 

سال آتي را فراهم آورد.
وي ادام��ه داد: برنامه هاي��ي مانن��د جل��ب مش��ارکت 
ش��رکت هاي خارجي و برپايي کارگاه هاي آموزش��ي 
توس��ط آنه��ا، روي��داد اس��تارت آپ ها، رونمايي از چند 
س��امانه جديد آم��وزش عمومي و تخصصي، تجليل از 
پيشکسوتان بازار سرمايه، برپايي کارگاه هاي آموزش 
و فرهنگسازي، غرفه کودک و نوجوان، تقويت اجراي 
مسابقه جذاب بورس کاپ، تقدير از نهادهاي مالي فعال 
و ش��فاف، بخش آثار تجس��مي مرتبط با بازار سرمايه، 
حمايت از صندوق هاي نيکوکاري، افکارسنجي و ارائه 
محصوالت واقعيت افزوده از اهم برنامه هاي فاينکس 

۲۰۱۷ است.

نهمين دوره بين المللي بازار سرمايه کشورهاي اسالمي برگزار مي شود

38هزارميلياردتوماناستفادهازابزارهايماليبورس مع��اون س��ازمان ب��ورس گف��ت: از اس��فند ۸۹ تاکن��ون دولت و 
بخش خصوصي و بس��ياري از ش��رکت هاي سهامي عام پذيرفته 
شده در بورس، رقمي حدود ۳۸ هزار ميليارد تومان از بازار سرمايه 
تامين مالي انجام دادند. به نقل از س��ازمان بورس و اوراق بهادار، 
علي سعيدي با اشاره به قيمت گذاري بخش قابل توجهي از مواد 
اوليه و محصوالت شرکت هاي بورسي از طريق برخي نهادهاي 
دولت، گفت: اين تعيين قيمت ها مي تواند در راستاي منافع سرمايه 
گذاران بورس يا در راستاي ضرر آنها باشد. به عنوان مثال تعيين 
نرخ سود اثر مستقيم بر منافع سهامداران دارد به عنوان نمونه وقتي 
يک بانک زيان ده بخواهد به عقد مشارکت هاي سپرده گذاران خود 
پايبند بماند عماًل اين زيان از جيب سهامداران پرداخت مي شود 
که اين موضوع رس��ماً منجر به تضعيف وضعيت معامالتي اين 

گروه در بورس مي شود.
معاون نظارت بر نهادهاي مالي سازمان بورس و اوراق بهادار افزود: 
ابزارهاي متعدد مالي در چند سال اخير براي بازار بورس طراحي 
شده است البته خيلي طبيعي است که هر چقدر متغيرهاي کالن 
اقتصادي بهبود پيدا کند اس��تقبال مردم هم براي اس��تفاده از اين 
ابزارها بيشتر مي شود. وي تصريح کرد: امروز مديران صندوق هاي 
س��رمايه گذاري در مجموع ۱۱۲ هزار ميليارد تومان نقدينگي را 
مديريت مي کنند اما براي اينکه بتوانند موفق تر از اين عمل کنند 
انجام برخي پيش نيازها ضروري است. عضو هيئت مديره سازمان 
بورس در ادامه اظهار داش��ت: اين تصميمات در کنار تصميمات 

کالن اقتصادي که مي تواند در وضعيت ش��رکت ها اثر بگذارد از 
حيث معلوم بودن و نداشتن نوسانات شديد، مي تواند ايجاد اعتماد 
کند. سعيدي با اشاره به قيمت گذاري بخش قابل توجهي از مواد 
اوليه و محصوالت شرکت هاي بورسي از طريق برخي نهادهاي 
دولت، گفت: اين تعيين قيمت ها مي تواند در راستاي منافع سرمايه 
گذاران بورس يا در راستاي ضرر آنها باشد. به عنوان مثال تعيين 
نرخ سود اثر مستقيم بر منافع سهامداران دارد به عنوان نمونه وقتي 
يک بانک زيان ده بخواهد به عقد مشارکت هاي سپرده گذاران خود 
پايبند بماند عماًل اين زيان از جيب سهامداران پرداخت مي شود 
که اين موضوع رس��ماً منجر به تضعيف وضعيت معامالتي اين 

گروه در بورس مي شود. وي ادامه داد: در ساير گروه ها مثل سنگ 
آهن، پتروپااليشي ها و... نيز چنانچه تصميمات به سمت و سويي 
برود که حد نوسانات اعتماد سرمايه گذاران را براي برنامه ريزي 
کوتاه مدت و ميان مدت برهم زند ابزارها با هر گستره تنوعي کارا 
نخواهند بود. سعيدي با اشاره به طراحي صندوق هاي پروژه اظهار 
داشت: اين صندوق ها با هدف کمک به بخش خصوصي طراحي 
شدند چون ديگر دولت نمي توانست از محل بودجه هاي عمراني 
در اين دست پروژه ها ورود کند، بنابراين بورس در گام اول براي 
صنعت پتروشيمي اين صندوق ها را تعريف کرد که درخواست هاي 
متعددي هم از سوي پتروشيمي ها به سازمان ارائه شد اما در همين 
زمان اين صنعت با مش��کل نرخ خوراک دس��ت به گريبان ش��د و 

عماًل اجازه نداد هيچ استفاده اي از اين ابزار شود.

رشد ۸ درصدي ارزش معامالت فرابورس در هفته گذشته
ارزش معام��الت بازاره��اي فرابورس��ي اي��ران در هفته اي که 
گذشت با ۸ درصد افزايش همراه شد. به نقل از تسنيم؛ بررسي 
دادوس��تدهاي صورت گرفته در بازارهاي فرابورس ايران طي 
هفته گذش��ته حاکي از آن اس��ت که بازار ابزارهاي نوين مالي با 
نقل و انتقال ۳۵ ميليون ورقه به ارزش ۶ هزار و ۶۱ ميليارد ريال، 

باالترين ارزش معامالتي هفته مياني دي ماه را به خود اختصاص 
داد. ب��ازار ابزاره��اي نوي��ن مالي نيز در هفته منتهي به هفدهم 
دي ماه با رشد ۱۲ درصدي حجم و افزايش ۳۷ درصدي ارزش 
معامالتي نسبت به هفته پيش مواجه شد و اوراق بدهي با نقل 

 و انتقال ۶ ميليون ورقه به ارزش ۵ هزار و ۴۸۲ ميليارد ريال در 
صدر اين بازار ايستاد. در اين بازار به تفکيک ابزارهاي مالي مورد 
معامله، حجم معامالت اوراق بدهي در مقايسه با هفته گذشته ۳۷ 
درصد و ارزش آن  ها با ۴۱ درصد افزايش همراه شد و در صندوق 

سرمايه گذاري قابل معامله نيز ۲۸ ميليون ورقه به ارزش ۳۶۱ 
ميليارد ريال و در اوراق گواهي تسهيالت مسکن ۳ هزار ورقه به 
ارزش ۲۱۸ ميليارد ريال دست به دست شد. همچنين معامالت 
فرابورس ايران در دومين هفته دي ماه در حالي پايان يافت که 
ارزش معام��الت اي��ن هفت��ه ۸ هزار و ۵۵۴ ميليارد ريال بود و در 

مقايسه با هفته قبل تر با ۸ درصد افزايش همراه شد.

رشد ۸ درصدي ارزش معامالت فرابورس در هفته گذشته


