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تاثير مثبت هلدينگ خليج فارس بر رشد شاخص
هلدينگ پتروش��يمي خليج فارس با ۱۵ واحد افزايش بيش��ترين تأثير 
مثبت را در ميان ش��رکت هاي پتروش��يمي بر محاس��به ش��اخص کل 
ب��ورس ب��ه ن��ام خود ثب��ت کرد. به نق��ل از ايلن��ا، در معامالت ديروز 
بورس تهران، س��هامداران بورس��ي ۱۳ ميليون و ۴۱۳ هزار س��هم از 
س��هام صنعت پتروش��يمي را به ارزش ۴۳ ميليارد و ۴۹۶ ميليون ريال 
خريداري کردند . در معامالت ديروز بازار سهام، سرمايه گذاري نفت 
و گاز و پتروش��يمي تامين روندي کاهش��ي داش��ت. در قيمت پاياني 
هر س��هم اين ش��رکت به ۱۹۱۸ ريال رس��يد که نسبت به ديروز تغيير 
خاصي نداشت. همچنين، پتروشيمي شازند با کاهشي ۰.۳۸ درصدي 
به ۲۸۷۹ ريال رس��يد. در عين حال، پتروشيمي خراس��ان، نيز کاهشي 
ب��ود. پتروش��يمي زاگرس، ام��ا امروز افتي کام��ل را تجربه کرد. گروه 
پتروشيمي سرمايه گذاري ايرانيان هم امروز کاهشي اندک را در کارنامه 
خود به ثبت رساند. پتروشيمي خارک در اين روز ۱.۹ درصد کاهش در 
آخرين قيمت و ۰.۱ درصد افت در قيمت پاياني داشت. بر اساس اين 
گزارش، سرمايه گذاري صنايع پتروشيمي هم ديروز را با کاهش ۳.۶۳ 
درصدي در قيمت پاياني به آخر رس��اند. پتروش��يمي پرديس با ۰.۰۱ 
درصد افت، پتروشيمي شيراز با ۰.۲ درصد افت و پتروشيمي کرمانشاه 
۰.۱۶ درصد کاهش داش��ت. صنايع پتروش��يمي خليج فارس درآخرين 
قيمت منفي بود اما در قيمت پاياني ۰.۲۸ درصد افزايش داش��ت. در 
عي��ن ح��ال، پتروش��يمي فناوران در آخرين قيم��ت ۴.۰۶ درصد و در 
قيمت پاياني ۰.۳۴ درصد کاهش داش��ت.  اين گزارش مي افزايد: در 
اين روز که بيش��تر نمادهاي بورس��ي در ارقام منفي به س��ر مي بردند، 
پتروش��يمي جم، رش��دي در حد صفر را تجربه کرد. پتروشيمي خارک 
در اي��ن روز افت��ي ۲.۲۹ درص��دي داش��ت. س��رمايه گ��ذاري صنايع 
پتروش��يمي هم افتي ۰.۸۳ درصدي را در قيمت پاياني به ثبت رس��اند. 
به عالوه، پتروش��يمي پرديس ۰.۸۳ درصد کاهش داش��ت. همچنين 
پتروشيمي کرمانشاه، پتروشيمي جم، فارابي و فناوران نيز در ارقام منفي 
داد و س��تد ش��دند. اين گزارش مي افزايد: در آخرين روز معامالت اين 
هفته تاالر شيش��ه اي گروه محصوالت ش��يميايي در اکثر نمادها افت 
قابل توجهي را تجربه کرد. در اين روز دماسنج بازار سرمايه در ابتداي 
معام��الت توانس��ت از کان��ال ۷۹ هزار واح��دي باال رود، اما در ادامه با 
افت هايي مواجه شد و به رقم ۷۸ هزار و ۹۹۱ واحدي رسيد و در نهايت 

با افزايش ۷ واحدي به رقم ۷۸ هزار و ۹۹۱ واحد رسيد.

حضور رئيس سازمان بورس 
در جمع معامله گران تاالر حافظ

رئيس سازمان بورس اوراق بهادار با حضور در تاالر معامالت بورس 
حاف��ظ ب��ا معامله گ��ران حاضر در تاالر شيش��ه اي گپ و گفت کرد. به 
نقل از فارس؛ ش��اپور محمدي رئيس س��ازمان بورس اوراق بهادار با 
حضور در تاالر معامالت بورس تهران در خيابان حافظ نشس��ت ۱۰ 
دقيقه اي را با معامله گران حاضر اين تاالر داشت. در اين گپ و گفت 
مردم رئيس س��ازمان بورس را در جريان آخرين وضعيت بازار س��هام 
قرار داده و انتقادها و پيشنهادهاي خود را براي بهبود وضعيت کنوني 
اين بازار به وي ارائه دادند. نشس��ت ديروز ش��اپور محمدي با مردم در 
حالي رسانه اي نشده است که در اين نشست به موضوعات مختلفي از 
جمله معامالت درون گروهي و بلوکي حقوقي ها، دستکاري شاخص، 

توقف طوالني نمادهاي معامالتي و ... پرداخته شده است. 

پيشخوان

بورس

مع��اون س��ازمان ب��ورس و اوراق به��ادار از ال��زام صندوق ها به 
سرمايه گذاري حداقل ۵ درصدي در سهام خبر داد.

ب��ه گ��زارش تجارت و به نقل از س��ازمان بورس و اوراق بهادار، 
عل��ي س��عيدي گف��ت: از تاريخ مصوبه جديد س��ازمان بورس، 
مجوز تاسيس، تمديد يا افزايش سقف براي صندوق با ساختار 
"تنها در اوراق بهادار با درآمد ثابت" صادر نخواهد شد و تبديل 
صندوق هاي سرمايه گذاري موجود به ساختار مذکور، امکان پذير 
نيست. معاون نظارت بر نهادهاي مالي سازمان بورس و اوراق 
بهادار افزود: با اصالح نمونۀ اساسنامه و اميدنامۀ صندوق هاي 
سرمايه گذاري "در اوراق بهادار با درآمد ثابت" توسط اداره امور 
نهادهاي مالي، از اين پس صندوق هاي س��رمايه گذاري مزبور 
ملزم به سرمايه گذاري حداقل ۵ و حداکثر ۲۰درصدي از ارزش 
کل دارايي هاي صندوق در "س��هام، حق تقدم س��هام و قرارداد 
اختيار معامله سهام پذيرفته شده در بورس تهران يا بازار اول و دوم 
فرابورس ايران و گواهي سپرده کااليي پذيرفته شده در بورس" 
شدند. وي تصريح کرد: ادامه فعاليت صندوق هاي سرمايه گذاري 
با ساختار "تنها در اوراق بهادار با درآمد ثابت" پس از اتمام مدت 
فعاليت فعلي آن ها، منوط به تغيير نوع صندوق مذکور به صندوق  
س��رمايه گذاري"در اوراق بهادار با درآمد ثابت" يا صندوق هاي 
"مختلط" يا "سهام" خواهد بود. سعيدي خاطرنشان کرد: در اين 
راس��تا هيأت مديره س��ازمان بورس به منظور ايجاد نقدشوندگي 
بيشتر و رونق در بازار سهام اين موارد را به تصويب رسانده است. 

ضمنًا بررس��ي درخواس��ت تمديد و افزايش سقف صندوق هاي 
س��رمايه گذاري، اکيداً در صورت رعايت نصاب هاي س��رمايه 
گذاري مصوب سازمان خواهد بود.  به گفته وي، همچنين به آن 

دسته از صندوق هاي سرمايه گذاري "تنها در اوراق بهادار با درآمد 
ثابت" که اقدام به تغيير نوع صندوق به ساختار "در اوراق بهادار با 
درآمد ثابت" کرده اند، فرصت سه ماهه اي جهت اصالح ترکيب 

دارايي ها مطابق اميدنامه اعطا خواهند شد. سعيدي با بيان اينکه، 
تالش سازمان بورس و اوراق بهادار امکان بهره برداري بيشتر 
بازار سرمايه از منابع جمع آوري شده نزد مديران سرمايه گذاري 
در صندوق هاي س��رمايه گذاري اس��ت، افزود: مديران سرمايه 
گ��ذاري باي��د در زمان تدوين راهب��رد تخصيص دارايي، امکان 
سرمايه گذاري در بازار سهام و همينطور بازار اوراق با درآمد ثابت 
را داشته باشند. معاون نظارت بر نهادهاي مالي سازمان بورس و 
اوراق بهادار اظهار داشت: در بسياري از مواقع، وجود بازار بدهي 
تعديل کننده ريسک براي مديران دارايي است نه هدف اصلي؛ 
ضمن اينکه صندوق هاي سرمايه گذاري براي سپرده گذاري در 
بانک ها ايجاد نشده اند، چرا که مراجعين به اين صندوق ها، خود 
مي توانند س��پرده گذاري کنند و حضور مدير س��رمايه گذاري در 
ص��ورت س��پرده گذاري درصد باال در نظ��ام بانکي، در اين بين 

ارزش افزوده اي ايجاد نمي کند.
سعيدي افزود: در طول دوره اخير حداکثر ميزان سپرده صندوق ها 
ب��ه ۶۰ درص��د کاه��ش يافت و در آينده نزديک نيز اين نصاب به 
۵۰ درصد تقليل پيدا خواهد کرد. وي خاطرنشان کرد: مديريت 
داراي��ي زمان��ي معنا پيدا مي کند که تحليل مدير براي س��رمايه 
گذاران ارزش افزوده ايجاد کند. بديهي اس��ت حضور پررنگ تر 
مديران دارايي و صندوق هاي س��رمايه گذاري در بازار س��هام به 
معناي اجراي فعاليت اصلي اين صندوق ها است و اميد مي رود 

اين مهم هر چه زودتر محقق شود.

مجوزتاسيسصندوقهايباساختار»تنهادراوراقبهاداربادرآمدثابت«صادرنميشود

الزامصندوقهابهسرمايهگذاريحداقل۵درصديدرسهام

افزايشارزشصندوقهايETFدربازارسرمايهثبتاطالعاتسهامعدالتازاواخربهمنبيتوجهيسازمانبورسدليلتوقفنمادها
ي��ک کارش��ناس بازار س��رمايه با بيان 
اين ک��ه توقف طوالني مدت نمادهاي 
معامالت��ي در بورس حکم مرگ موقت 
را ب��راي معامل��ه گران دارد گفت: بدون 
شک بي توجهي مديران سازمان بورس 

يکي از داليل اصلي توقف بانکها در بورس است.
عل��ي احم��دي در گفتگو با تس��نيم در خصوص وضعيت کنوني 
ب��ازار س��رمايه گف��ت: در حال حاضر ابهامات موج��ود در بازار، 
بويژه توقف نمادهاي معامالتي موجب رکود و رخوت در بورس 

شده است.
اين کارشناس بازار سرمايه افزود: به جرات مي توان گفت که در 
دنيا تنها بورسي که توقف نمادهاي معامالتي در آن از چند روز 

تا چند سال به طول مي انجامد بورس کشور ماست.

مشاور سازمان خصوصي سازي گفت: 
اميدواريم که ثبت اطالعات به مرور از 
اواخر بهمن ماه آغاز ش��ود؛ اما اين تنها 

مرجع مورد اعتماد براي مردم است.
جعف��ر س��بحاني در گفتگ��و ب��ا مهر از 

راه اندازي س��امانه جديد براي اطالع مردم از چگونگي ثبت نام 
و دريافت سهام عدالت خبر داد و گفت: با توجه به وعده اي که 
در گذش��ته س��ازمان خصوصي سازي براي سهام عدالت اعالم 
کرده بود، اکنون س��امانه اي طراحي ش��ده که تنها مرجع قابل 
اعتماد براي مردم در دريافت اطالعات مرتبط با پروژه اعطاي 
سهام عدالت است. مردم از هم اکنون مي توانند به اين سامانه 
مراجع��ه کنن��د و از اواخ��ر بهمن ماه نيز تالش داريم که بتوانيم 

اقدامات الزم براي اخذ حساب مشموالن را انجام دهيم.

ش��رکت سپرده گذاري مرکزي اوراق 
بهادار و تس��ويه وجوه )س��مات( اعالم 
ک��رد: ارزش صندوق هاي قابل معامله 
)ETF( در ب��ازار س��رمايه بي��ش از ۱۵ 

ميليارد ريال افزايش يافت.
بر اس��اس جديدترين آمارها، ارزش صندوق هاي قابل معامله 
در آذر ماه امسال با رشدي ۱۵ ميلياردي نسبت به مدت مشابه 

ماه قبل به رقم ۱۰ هزار و ۸۹۵ ميليارد ريال رسيد.
به نقل از سمات، ارزش صندوق هاي قابل معامله ETF در بازار 

سرمايه بيش از ۱۵ ميليارد ريال افزايش يافت.
درحال حاضر ۲۲ صندوق قابل معامله در بازار س��رمايه ايران 
فعال هستند و صندوق اعتماد آفرين پارسيان با ارزشي معادل 

۵۰۴۶ ميليارد ريال بزرگترين صندوق ETF است.

آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آيين نامه قانون تعيين 
تکليف وضعيت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی

نظر به دستور مواد ۱ و ۳ قانون تعيين تکليف وضعيت اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مصوب 
۹۰/۹/۲۰ امالک متقاضيانی که در هيات موضوع ماده يک قانون مذکور مستقر در واحد ثبتی شهرستان 
ساری مورد رسيدگی و تصرفات مالکانه و بالمعارض آنان محرز و رای الزم صادر گرديده جهت اطالع 

عموم به شرح ذيل آگهی می گردد:
امالک متقاضی واقع در قریه سیف آباد  پالک 3386 اصلی بخش یک

آقای محمد زمانی آريمی نس��بت به شش��دانگ يک قطعه زمين با بنای احداثی بمس��احت ۱۸۱/۸۰ 
مترمربع 

امالک متقاضیان واقع در قریه گلچین و سنگریزه پالک 3390 اصلی بخش یک
خانم ش��هناز قربانی ش��يرخوار کالکی نس��بت به س��ه دانگ مشاع از ششدانگ يک قطعه زمين با بنای 

احداثی بمساحت ۱۴۹ مترمربع با کسر سهم وقف
امالک متقاضیان واقع در قریه گل افشان پالک 3449 اصلی بخش یک

آقای س��يد محمد مظلومی نس��بت به شش��دانگ يک قطعه زمين با بنای احداثی بمس��احت ۶۴/۶۵ 
مترمربع

آق��ای حج��ت ال��ه غالمی نس��بت به شش��دانگ يک قطعه زمين ب��ا بنای احداثی بمس��احت ۹۲/۱۵ 
مترمربع 

امالک متقاضی  واقع در قریه میانرود مالدسته پالک 3454 اصلی بخش یک
آقای سيد باقر معصومی طالب قشالقی نسبت به  ششدانگ يک قطعه زمين با بنای احداثی بمساحت 

۱۶۳/۳۵ مترمربع با کسر سهم وقف 
امالک متقاضیان واقع در قریه آلوکنده پالک 1 اصلی بخش دو

قس��متی از پالک ۸۲ فرعی بنام آقای س��يد حس��ن قريش��ی زرينکاليی  نسبت به ششدانگ يک قطعه 
زمين با بنای احداثی بمساحت ۱۶۸/۵۰ مترمربع با کسر سهم وقف خريداری از آقای يارعلی رجبيان 

و نويد نيک بخت مالک رسمی
قسمتی از پالک ۱۱۲ فرعی آقای حسينعلی جانبازی قادی نسبت به ششدانگ يک قطعه زمين با بنای 
احداثی بمساحت ۱۷۵/۴۶مترمربع با کسر سهم وقف خريداری از آقای رمضان جانباز مالک رسمی 

امالک متقاضی واقع در قریه دینک و سمندک پالک 5 و7 اصلی بخش دو
آقای رحمت اله علی پور سواس��ری نس��بت به شش��دانگ يک قطعه زمين با بنای احداثی بمس��احت 

۱۱۷/۶۰ مترمربع 
امالک متقاضیان واقع در قریه قرق پالک 31 اصلی بخش دو

آقای منوچهر رضايی خنکدار نس��بت به شش��دانگ يک قطعه زمين با بنای احداثی بمس��احت ۱۶۶/۵ 
مترمربع

آقای علی خون جام نس��بت به دو دانگ مش��اع از شش��دانگ يک قطعه زمين با بنای احداثی بمس��احت 
۱۲۰ مترمربع 

آقای ابراهيم احمدی گرجی نس��بت به شش��دانگ يک قطعه زمين با بنای احداثی بمس��احت ۱۴۹/۵۰ 
مترمربع 

آقای س��لمان ولی دخت زاده نس��بت به شش��دانگ يک قطعه زمين با بنای احداثی بمس��احت ۱۲۰/۵۰ 
مترمربع 

امالک متقاضی واقع در قریه پرچیکال پالک 3 اصلی بخش سه
آقای ساسان عباسقلی تبار نسبت به دو دانگ و ۴ سير و ۱۴ مثقال مشاع از ششدانگ يک قطعه زمين 

با بنای احداثی بمساحت ۸۸۷ مترمربع 
امالک متقاضیان واقع در قریه باالدزا پالک 142 اصلی بخش 3

خانم پرستو ملکی  نسبت به ششدانگ يک قطعه زمين با بنای احداثی بمساحت ۲۲۷/۸۰  مترمربع
خانم پرستو ملکی  نسبت به ششدانگ يک قطعه زمين با بنای احداثی بمساحت ۲۲۸ مترمربع

آقای س��يد رجب هاش��می نس��بت به شش��دانگ يک قطعه زمين با بنای احداثی بمس��احت ۸۸/۷۵ 
مترمربع 

خانم پوران ربيعی نسبت به ششدانگ يک قطعه زمين با بنای احداثی بمساحت ۱۱۹/۹۰ مترمربع  
امالک متقاضی واقع در قریه پایین دزا پالک 143 اصلی بخش 3

آق��ای ذکري��ا رجبی ايولی نس��بت به شش��دانگ ي��ک قطعه زمين با بنای احداثی بمس��احت ۱۰۳/۳۵ 
مترمربع

امالک متقاضی واقع در قریه پل گردن پالک 144 اصلی بخش 3
قسمتی از پالک ۱۵۲۵ فرعی آقای سيدقاسم موسوی زاده نسبت به ششدانگ يک قطعه زمين با بنای 

احداثی بمساحت ۹۹/۲۰ مترمربع خريداری از آقای محمود کوالييان مالک رسمی
 قسمتی از پالک ۱۵۸۴ فرعی آقای خسرو ظهوری نسبت به ششدانگ يک قطعه زمين با بنای احداثی 

بمساحت ۱۱۰/۷۸ مترمربع خريداری از آقای قلی و اسماعيل فخرآوران مالک رسمی
قس��متی از پالک ۱۶۲۲ فرعی آقای ميرحس��ين کريمی اندراجمی نس��بت به شش��دانگ يک قطعه 
زمي��ن ب��ا بن��ای احداثی بمس��احت ۸۸/۸۰ مترمربع خريداری از آقای علی ملک آرايی و مس��لم امينی 

مالک رسمی 
قسمتی از پالک ۱۶۴۴ فرعی آقای عليرضا سراج نسبت به ششدانگ يک قطعه زمين با بنای احداثی 

بمساحت ۸۶/۵۰ مترمربع خريداری از آقای محمدرضا و علی کوالييان مالک رسمی 
قسمتی از پالک ۱۷۱۶ فرعی آقای مرتضی عسکری نيا عمرنی نسبت به ششدانگ يک قطعه زمين 
با بنای احداثی بمساحت ۱۴۲/۴۰ مترمربع خريداری از آقای محمد ابرهيم شهربنديان مالک رسمی 

امالک متقاضی واقع در قریه نومل پالک 3 اصلی بخش 4
خانم پوران ربيعی نسبت به ششدانگ يک قطعه زمين با بنای احداثی بمساحت ۱۱۹/۹۰ مترمربع  

امالک متقاضیان واقع در قریه آزادگله پالک 3 اصلی بخش 4
آقای حمزه جعفری اس��بورزی نس��بت به شش��دانگ يک قطعه زمين با بنای احداثی بمس��احت ۴۰/۹۷ 

مترمربع  
آقای موس��ی جعفری اس��بورزی نس��بت به ششدانگ يک قطعه زمين با بنای احداثی بمساحت ۶۰/۸۶ 

مترمربع  
آقای مجيد رمضانی ملکش��اه نس��بت به شش��دانگ يک قطعه زمين با بنای احداثی بمس��احت ۷۵/۵۷ 

مترمربع  
آقای جابر قربانی خارکش��ی نس��بت به شش��دانگ يک قطعه زمين با بنای احداثی بمس��احت ۱۳۳/۵۰ 

مترمربع  
خانم شهربانو تقوی ورکالئی نسبت به ششدانگ يک قطعه زمين با بنای احداثی بمساحت ۱۲۰/۳۰ 

مترمربع  
امالک متقاضی واقع در قریه ذغالچال پالک 4 اصلی بخش 4

آق��ای ودود اس��المی قوج��ه بيگلو نس��بت به شش��دانگ يک قطع��ه زمين با بنای احداثی بمس��احت 
۲۷۲/۴۰ مترمربع

امالک متقاضی واقع در قریه الکدشت پالک 46 اصلی بخش 4
آقای علی مصطفائی ديوا نس��بت به شش��دانگ يک قطعه زمين با بنای احداثی بمس��احت ۱۹۳/۶۰ 

مترمربع  
امالک متقاضی واقع در قریه دیمترون پالک 3 اصلی بخش 5

آقای روح اهلل طالبی آزادبنی نس��بت به شش��دانگ يک قطعه زمين با بنای احداثی بمس��احت ۳۶۹/۱۵ 
مترمربع  

امالک متقاضی واقع در قریه ماهفروز محله پالک 10 اصلی بخش 5
قسمتی از پالک ۵۶۰ فرعی آقای احمد شهميرزادی نسبت به ششدانگ يک قطعه زمين با بنای احداثی 

بمساحت ۲۸۵/۰۵ مترمربع خريداری از شرکت تعاونی کارکنان دولت مالک رسمی
امالک متقاضی واقع در قریه آبمال –اسفندان پالک 19-17 اصلی بخش 5

خانم مهناز سياوش��ی نس��بت به شش��دانگ يک قطعه زمين با بنای احداثی بمساحت ۴۷۹/۷۵ مترمربع   
امالک متقاضی واقع در قریه سوته پالک 22 اصلی بخش 5

خانم س��يده فاطمه هاش��می نس��بت به شش��دانگ يک قطعه زمين با بنای احداثی بمس��احت ۳۴۲ 
مترمربع  

امالک متقاضی واقع در قریه فرح آباد پالک 23 اصلی بخش 5
قس��متی از پالک ۹۶ فرعی خانم زری دانش نس��بت به شش��دانگ يک قطعه زمين با بنای احداثی 

بمساحت ۱۵۰/۲۵ مترمربع خريداری از آقای بهرام کنعانی مالک رسمی
امالک متقاضی واقع در قريه حاجی آباد پالک ۷ اصلی بخش ۶

آقای محمدتقی رحمانی بايگی نس��بت به شش��دانگ يک قطعه زمين با بنای احداثی بمس��احت ۱۵۰۵ 
مترمربع  

امالک متقاضی واقع در قریه لیمون پالک 9 اصلی بخش 6
آقای ش��عبان فغانی ليمونی نس��بت به شش��دانگ يک قطعه زمين با بنای احداثی بمس��احت ۴۴۴/۷۵ 

مترمربع  
امالک متقاضیان واقع در قریه کوات پالک 22 اصلی بخش 20

خان��م خات��ون ت��وکل نژاد نس��بت به شش��دانگ يک قطع��ه زمين با بنای احداثی بمس��احت ۲۹۵/۲۵ 
مترمرب��ع   خان��م خات��ون ت��وکل نژاد نس��بت به شش��دانگ يک قطعه زمين با بنای احداثی بمس��احت 

۴۱۱۹۷/۷۵ مترمربع   
امالک متقاضی واقع در قریه قلعه پالک 2 اصلی بخش 27

آقای ولی اهلل نظری نسبت به ششدانگ يک قطعه زمين با بنای احداثی بمساحت ۳۵۶/۵۰ مترمربع  
امالک متقاضی واقع در قریه میانا پالک 10 اصلی بخش 29

آقای محمود قاس��می نس��بت به شش��دانگ يک قطعه زمين با بنای احداثی بمس��احت ۱۰۳۴/۴۰ 
مترمربع  

امالک متقاضی واقع در قریه دینه سر پالک 36 اصلی بخش 29
خانم فاطمه س��لطان ش��هريار فينس��کی نس��بت به ششدانگ يک قطعه زمين با بنای احداثی بمساحت 

۲۷۵۴/۹۰ مترمربع  
امالک متقاضی واقع در قریه سعید آباد پالک 60 اصلی بخش 29

خانم رقيه حميدی س��عيد آبادی نس��بت به شش��دانگ يک قطعه زمين با بنای احداثی بمس��احت ۳۱۰۷ 
مترمربع  

لذا به موجب ماده ۳ قانون تعيين تکليف وضعيت ثبتی اراضی  و ساختمانهای فاقد سند رسمی و ماده ۱۳ 
آيين نامه مربوطه اين آگهی در دو نوبت به فاصله ۱۵ روز از طريق اين روزنامه و محلی/ کثيراالنتشار 
در شهرها منتشر و در روستاها رای هيات الصاق تا در صورتيکه اشخاص ذينفع نسبت به آرای اعالم 
شده اعتراض داشته باشند از تاريخ انتشار اولين آگهی  و در روستاها از تاريخ الصاق در محل تا دو ماه 
اعترا ض خود را به اداره ثبت محل وقوع ملک تس��ليم و رس��يد اخذ نمايند معترض بايد ظرف يک ماه 
از تاريخ تس��ليم اعتراض مبادرت به تقديم دادخواس��ت به دادگاه عمومی محل نمايد و گواهی تقديم 
دادخواست به اداره ثبت محل تحويل دهد که در اين صورت اقدامات ثبت موکول به ارائه حکم قطعی 
دادگاه است و در صورتی که اعتراض در مهلت قانونی واصل نگردد يا معترض گواهی تقديم دادخواست 
به دادگاه عمومی محل را ارائه نکند اداره ثبت مبادرت به صدور س��ند مالکيت می نمايد و صدور س��ند 
مالکيت مانع از مراجعه متضرر به دادگاه نيس��ت. بديهی اس��ت برابر ماده ۱۳ آيين نامه مذکور در مورد 
قس��متی از امالکی که قبال اظهارنامه ثبت پذيرفته نش��ده واحد ثبتی با رای هيات پس از تنظيم اظهار 
نام��ه ح��اوی تحدي��د ح��دود مراتب را در اولين آگهی نوبتی و تحديد به صورت همزمان به اطالع عموم 
می رساند و نسبت به امالک در جريان ثبت و فاقد سابقه تحديد حدود واحد ثبتی آگهی تحديد حدود 

را به صورت اختصاصی منتشر نمايد.  
م.الف ۹۵۰۸۶۰۲

تاريخ انتشار نوبت اول: ۹۵/۱۰/۶ - تاريخ انتشار نوبت دوم: ۹۵/۱۰/۲۰
مهدی داودی- رییس اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان ساری

مزايده اموال منقول
در راستای اجرای حکم به شماره ۸۸۰۹۹۷۶۱۴۱۱۰۰۲۷۰ صادره از شعبه دوم 
حقوقی خرمشهر به شماره بايگانی ۹۳۰۳۳۸ له سهيال گودرزی با وکالت آقای 
ابراهيم دادک عليه آقای محمد رضا الماس��ی محکوم اس��ت به پرداخت مبلغ 
بيست ميليون ريال به نرخ روز به انضمام چهارده سکه تمام بهار آزادی در حق 
محکوم لها و مبلغ پنج درصد محکوم به نيم عشر دولتی در حق دولت که با توجه 
به معرفی اموال از جانب محکوم عليه با مش��خصات ذيل و با توجه با ارزيابی 
طريق ارجاع به کارشناس و تعيين قيمت و با توجه به ابالغ نظريه کارشناس و 
عدم اعتراض طرفين و اجرای تشريفات مقرر ، در جلسه ۱۳۹۵/۱۱/۰۹ ساعت 
۹ به مزايده گذاشته ميشود که مزايده از قيمت کارشناسی شروع و به باالترين 
مبلغ پيشنهادی به فروش می رسد. خريدار مکلف به پرداخت ده درصد )%۱۰( 
از قيمت پيش��نهادی فی المجلس و الباقی ظرف مدت يک ماه می باش��د که 
در ص��ورت ع��دم پرداخ��ت الباقی مبلغ مزايده در مهلت مقرر ده درصد ) ۱۰ %( 
از قيم��ت توديع��ی ضب��ط می گردد و ضمنا هزينه نقل و انتقال به عهده خريدار 
اموال است و خريدار می تواند جهت رويت اموال تا پنج روز قبل از تاريخ مزايده 

با مراجعه به اجرای احکام حقوقی دادگستری خرمشهر اقدام نمايد.
)) مشخصات ملک((

پ��الک ثبت��ی ۱/۱۷۷۱ ناحي��ه ۱۱ بخ��ش ۷ يک قطعه زمي��ن فاقد اعيان غير 
محص��ور و ب��ا کاربری تجاری به مس��احت ۵۰ مت��ر مربع و ارزش هر متر مربع 
ش��ش ميلي��ون ريال و ارزش کل ملک س��يصد ميليون ري��ال ارزيابی گرديده 

است. ۹/۹۸۱  م/ الف
نشانی: ۱۲۰ هکتاری- بلوک ۴-  جنب دانشگاه آزاد

اجرای احکام حقوقی دادگستری خرمشهر – مطوريان
----------------------------------------------

اداره ثبت اسناد و امالک حوزه ثبت ملک بندر گناوه
آگه��ی موض��وع م��اده ۳ قانون ماده ۱۳ آيين نامه قانون تعيين تکليف وضعيت 

ثبتی و اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی 
براب��ر رای ش��ماره۱۳۹۵۶۰۳۲۴۰۰۱۰۰۳۶۸۱مورخ ۹۵/۱۰/۴ هيات موضوع 
قانون تعيين تکليف وضعيت ثبتی اراضی و س��اختمانهای فاقد س��ند رس��می 
مس��تقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک بندر گناوه تصرفات مالکانه بالمعارض 
متقاضی اقای خليفه حياتی  فرز نداحمد   صادره از گناوه را در شش��دانگ يک 
قطعه زمين کشاورزی  به   مساحت ۱۴۶۵۰/۵۰ متر مربع  در قسمتی از پالک  
۱۳۶۲ واقع قلعه قائد حيدر گناوه محرز گرديده است . لذا بمنظور اطالع عموم 
مراتب در دو نوبت به فاصله ۱۵ روز آگهی می ش��ود در صورتی که اش��خاص 
نسبت به صدور سند مالکيت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاريخ 
انتش��ار آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به اين اداره تس��ليم و پس از اخذ 
رس��يد ظرف مدت يکماه از تاريخ تس��ليم اعتراض دادخواس��ت خود را به مراجع 
قضايی تقديم نمايند. بديهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول 

اعتراض طبق مقررات سند مالکيت صادر خواهد شد. م الف ۱۰۶۸
تاريخ انتشار نوبت اول : ۹۵/۱۰/۲۰ 
تاريخ انتشار نوبت دوم : ۹۵/۱۱/۵  

مجيد اميری-رئيس اداره ثبت اسناد و امالک گناوه
..................................................................................................

اداره ثبت اسناد و امالک حوزه ثبت ملک بندر گناوه
آگه��ی موض��وع م��اده ۳ قانون ماده ۱۳ آيين نامه قانون تعيين تکليف وضعيت 

ثبتی و اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی 
برابر رای ش��ماره۱۳۹۵۶۰۳۲۴۰۰۱۰۰۳۸۱۹مورخ ۹۵/۱۰/۱۳ هيات موضوع 
قانون تعيين تکليف وضعيت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر 
در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک بندر گناوه تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی 
اقای خليفه حياتی  فرز نداحمد   صادره از گناوه را در ششدانگ يک قطعه زمين 
کش��اورزی  به   مس��احت ۶۶۶۵/۸۴ در قس��متی از پالک  ۱۳۶۸ واقع در قريه 
چاهبردی   گناوه محرز گرديده اس��ت . لذا بمنظور اطالع عموم مراتب در دو 
نوبت به فاصله ۱۵ روز آگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور 
س��ند مالکيت متقاضی اعتراضی داش��ته باش��ند می توانند از تاريخ انتشار آگهی 
به مدت دو ماه اعتراض خود را به اين اداره تس��ليم و پس از اخذ رس��يد ظرف 
مدت يکماه از تاريخ تسليم اعتراض دادخواست خود را به مراجع قضايی تقديم 
نمايند. بديهی اس��ت در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض 

طبق مقررات سند مالکيت صادر خواهد شد. م الف ۱۰۶۷
تاريخ انتشار نوبت اول : ۹۵/۱۰/۲۰ 
تاريخ انتشار نوبت دوم : ۹۵/۱۱/۵  

مجيد اميری-رئيس اداره ثبت اسناد و امالک گناوه
----------------------------------------------

در خصوص دعوى منيژه يزدان پناه بطرفيت خواندگان ابوالقاسم جليله فاطمه و پرستو جاللى 
براى 95/12/7  اينكه وقت رسيدگى  به  با توجه  ايام زوجيت  المثل  بخواسته مطالبه اجرت 
در  يكنوبت  مراتب  لذا  بوده  المكان  مجهول  جاللى  فاطمه  خوانده  و  گرديده  تعيين   8 ساعت 

روزنامه آگهى تا نامبرده در جلسه دادگاه شركت نمايد. 
 110/117293         منشى دادگاه حقوقى شعبه 269 دادگاه خانواده مجتمع قضايى خانواده 2 (ونك) تهران   

بابائى  خرزوقى به شماره شناسنامه 0011413107 مطابق  اقاى محمد حسن   حصر وراثت 
دادخواستى تقديمى به كالسه پرونده 917/311/95 از اين شعبه در خواست گواهى حصر 
وراثت نموده و چنين توضيح داده كه شادروان حسين بابائى  به شماره شناسنامه 1946 در 
تاريخ95/9/14 اقامتگاه دائمى خود بدرود زندگى گفته  و ورثه حين الفوت آن مرحوم منحصر 
است به  1- فردوس بابائى خرزوقى   ش ش 20صادره از برخوار  نسبت به متوفى  همسر  
2- نسرين بابائى  ش ش  3904 صادره از تهران  نسبت به متوفى  فرزند  3- خاطره بابائى 
خورزوقى   ش ش 11259  صادره از تهران نسبت به متوفى  فرزند 4- زهرا بابائى خرزوقى   
ش ش 8384  صادره از تهران نسبت به متوفى  فرزند 5- محمد حسن  بابائى خرزوقى ش ش 
0011413107صادره ازتهران نسبت به متوفى  فرزند 6- محسن بابائى خرزوقى   ش ش  
7677   صادره از تهران نسبت به متوفى  فرزند 7-فاطمه بابائى خرزوقى   ش ش 33818  
صادره از تهران   نسبت به متوفى   فرزند  و مرحوم ورثه ديگرى ندارد اينك با انجام تشريفات 
مقدماتى در خواست مزبور را باستناد ماده 361 قانون امور حسبى در يك نوبت آگهى مينمايد 
تا هركس اعتراضى دارد و يا وصيتنامه اى از متوفى نزد اوباشد از تاريخ نشر اگهى ظرف مدت 

يكماه به اين شعبه تقديم دارد واال گواهى مربوط صادر خواهد شد 
تهران   7 شماره  مجتمع  اختالف  حل  شوراى   311 شعبه  رييس     110/121336  

حصر وراثت خانم  اعظم السادات  موسوى  به شماره شناسنامه 10140 مطابق دادخواستى 
تقديمى به كالسه پرونده 928/311/95 از اين شعبه در خواست گواهى حصر وراثت نموده 
تاريخ  232در  شناسنامه  شماره  به  موسوى   رحيم  مير   شادروان  كه  داده  توضيح  چنين  و 
95/7/13اقامتگاه دائمى خود بدرود زندگى گفته  و ورثه حين الفوت آن مرحوم منحصر است 
به  1- معصومه  رضائى   ش ش 310صادره از اسفراين  نسبت به متوفى  همسر  2- اعظم 
السادات موسوى  ش ش  10140 صادره از تهران  نسبت به متوفى  فرزند  3- سيد مجيد 
موسوى  ش ش  23943 صادره از تهران نسبت به متوفى  فرزند 4-  مرجان  سادات موسوى 
ش ش  6584 صادره از تهران نسبت به متوفى  فرزند و مرحوم ورثه ديگرى ندارد اينك با 
انجام تشريفات مقدماتى در خواست مزبور را باستناد ماده 361 قانون امور حسبى در يك نوبت 
آگهى مينمايد تا هركس اعتراضى دارد و يا وصيتنامه اى از متوفى نزد اوباشد از تاريخ نشر 

اگهى ظرف مدت يكماه به اين شعبه تقديم دارد واال گواهى مربوط صادر خواهد شد 
تهران  7 شماره  مجتمع  اختالف  حل  شوراى   311 شعبه  رييس     110/121333  

حقوقى   عمومى  دادگاه   148 شعبه   9509980231300513 كالسه  پرونده  دادنامه    
  9509970231300952 شماره   نهايى  تصميم  تهران   محالتى   شهيد  قضايى   مجتمع 
حسين    فرزند  بازقندى   رضا   خوانده   محمد   فرزند  سرافرازى   ناصر    محمد  خواهان  
مطالبه  مطالبه  چك   تاديه    تاخير  مطالبه  خسارت  دادرسى   مطالبه خسارت  ها   خواسته 
رضا   بطرفيات   ناصرى  سرافراز   محمد  دعوى  در خصوص   دادگاه   راى     .   . بابت  وجه 
بازقندى  به خواسته  مطالبه مبلغ 250/000/000 ريال موضوع  يك فقره  چك  مستند 
مترى    20 شعبه  پاسارگاد   بانك  عهده     93/7/20 مورخه   751520 شماره  به  دعوى  
دادخواست   متن  به شرح  دادرسى   و  تاديه   تاخير  احتساب  خسارت  با  تهران   افسريه  
تسليمى  نظر به اينكه  صدور و وجود  اصل  چك در يد  خواهان داللت بر  اشتغال  ذمهع 
به  و  مانده   از هرگونه  تعرض  مصوم  اينكه مستند  مرقوم   به  با توجه   خوانده  دارد  
اصالت  آن  خدشه اى  وارد نشده  و در مقابل  دعوى مطروحه  نيز دفاعى  معمول نشده  
و ايراد و تكذيب  به عمل  نيامده   و دليلى  دائر   بر پرداخت وجه  چك مورد   دعوى  و 
بر  ابراز نگرديده  لذا  دادگاه دعوى  را محمول   تحصيل  برائت ذمه  از سوى خوانده   
بقا  دين مستندا  به مواد  با احراز  مديونيت  خوانده   و استصحاب  و  صحت  تشخيص  
310و313و320 قانون  تجارت  و 198و519و522 قانون ةآيين  دادرسى   دادگاههاى 
2 قانون  صدور چك  مصوب   عمومى  و انقالب  در امور مدنى  و تبصره الحاقى  به ماده 
مصوب   مذكور  تبصره   استفساريه   قانون  و  نظام   مصلحت   تشخيص  مجمع    76/3/10
بابت  ريال    40/000/000 پرداخت  به  را   نامبرده   1377/9/21 مورخ  مزبور   مجمع 
تاخير  خسارت  نيز  و  دادرسى   هزينه   بابت  ريال   1/400/000 مبلغ  و  خواسته   اصل 
اجراى    واحد  توسط  كه  آن  وصول   زمان  تا  چك    تاريخ  از    تورم  نرخ    مبناى  بر  تاديه  
خواهان  حق   در  ميشود   استعالم   ايران   اسالمى  جمهورى   مركزى   بانك  از  احكام  
محكوم  مينمايد  در خصوص  دعوى خواهان  به طرفيت  خوانده به خواسته  مطالبه  مبلغ 
250/000/000 ريال  بابت سند  عادى  93/3/10 و خسارت  دادرسى  و تاديه  با توجه  
مانده  و خواندهدفاعى    ايراد و تعرض  مصون  از هرگونه   اينكه مستندات  خواهان   به 
مواد  استناد  به  و  تشخيص   ثابت  و  وارد   را  خواهان   دعوى  بنابراين   است    ننموده 
پرداخت  به   خوانده  محكوميت   به  حكم  مدنى  دادرسى  آيين   قانون  198و519و522 
هزينه  ريال   6/610/000 مبلغ  و  خواسته   اصل  بابت   ريال   250/000/000 مبلغ 
دادرسى  و خسارت تاخحير تاديه  از تاريخ تقديم  دادخواست  لغايت  وصول  محكوم  به 
بر اساس  شاخص  ساالنه  بانك مركزى  در حق خواهان صادر و اعالم  ميگردد راى صادره  

غيابى  و ظرف  بيست روز  قابل واخواهى  در اين دادگاه  ميباشد 
تهران  حقوقى  عمومى  دادگاه   148 شعبه  رئيس    110/121329   

وجه تضمين اوليه قراردادهاي آتي سکه طال از روز سه شنبه)۲۱ 
ديم��اه( پ��س از پايان روز معامالتي، برابر با ۱۲.۵ ميليون ريال 
تعيين مي شود. به نقل از ايلنا؛ بر اساس مصوبه هيئت پذيرش 
ب��ورس کاالي اي��ران در خص��وص تعيين وج��ه تضمين اوليه 
قراردادهاي آتي س��که طال و با توجه به افزايش قيمت تس��ويه 
روزانه قراردادهاي فعال در روزهاي گذشته، از روز سه شنبه، ۲۱ 
ديماه جاري پس از پايان روز معامالتي وجه تضمين اوليه برابر 
با ۱۲ ميليون و ۵۰۰ هزار ريال تعيين که به همراه وجه تضمين 
اضاف��ي، در مجم��وع وجه تضمين مورد نياز ۱۵.۵ ميليون ريال 
تعيين مي شود. بنابراين از تاريخ ذکر شده حداقل وجه تضمين 
مبلغ ۱۰.۸۵ ميليون ريال خواهد بود. بر اس��اس اين گزارش؛ 
قرارداد آتي، توافق نامه اي مبني بر خريد و فروش يک دارايي 

در زمان معين در آينده و با قيمت مش��خص اس��ت. به عبارت 
ديگر در بازار آتي، خريد و فروش دارايي پايه قرارداد براساس 
توافق نامه اي که به قرارداد استاندارد تبديل شده است، صورت 
مي گيرد که در آن به دارايي با مشخصات خاصي اشاره مي شود. 
همچنين در بازارهاي آتي الزامي نيس��ت که کاال يا دارايي به 
طور فيزيکي رد و بدل شود و برخالف بازارهاي نقدي، انتقال 
مالکيت فوري دارايي مطرح نمي ش��ود؛ بنابراين در اين بازارها 
بدون در نظر گرفتن اين که فرد مالک دارايي باش��د يا نباش��د، 
قراردادها قابل خريد و فروش هس��تند. افزون بر اين؛ برخالف 
بازارهاي نقد که پش��توانه آن تحويل دارايي اس��ت، بازارهاي 
معامالت آتي مبتني بر تسويه نقدي است و يکي از اهداف آن، 

خريد و فروش دارايي در آينده است.

سليماني از مذاکره بر سر نحوه نرخ گذاري خوراک منومر استايرن 
با مجتمع هاي پتروشيمي خبر داد و گفت: براي اجراي طرح هاي 
توسعه اي در پتروشيمي تبريز در آينده افزايش سرمايه نيز پيش بيني 
ش��ده اس��ت. مديرعام��ل س��رمايه گذاري غدي��ر در گفت وگو با 
فارس از تداوم مذاکره بر س��ر تعيين نرخ خوراک منومر اس��تايرن 
پتروشيمي تبريز بر اساس نرخ ارز آزاد و دولتي خبر داد و در عين 
حال با اش��اره به آخرين وضعيت بنيادي ش��رکت هاي بورسي اين 
هلدينگ، گفت: در شرکت موتوژن هم اکنون موضوع واگذاري 
سهام از سوي سرمايه گذاري غدير صحت نداشته و انچه که رخ 
داده تهاتر دارايي ها از سوي بانک تجارت با بخش خصوصي است. 
غالمرضا اميري سليماني در برابر اين پرسش فارس که آيا با توجه 
به اجراي پروژه خط لوله انتقال اتيلن غرب از مياندوآب به تبريز 

برنامه اي براي افزايش سرمايه در پتروشيمي تبريز دنبال خواهد 
شد؟ پاسخ داد: در زمان اجراي پروژه طبيعي است که بايد بخشي 
از طرح به طور فاينانس و بخش ديگر از منابع سهامداران تامين 
شود. در پتروشيمي تبريز نيز هم اکنون قبل از اجراي پروژه بخشي 
از س��رمايه مورد نياز بطور علي الحس��اب از س��وي سهامدار عمده 
پرداخت شده و پس از پيشرفت کار از طريق افزايش سرمايه منابع 
مورد نياز تامين خواهد شد.  وي با اشاره به اجراي پروژه طرح توسعه 
توليد اوره و آمونياک پتروشيمي ش��يراز در ۵ ماه اخير گفت: بطور 
معمول هزينه استهالک پروژه هاي بزرگ سنگين بوده و به ۱۰۰ 
درصد ظرفيت دست نمي يابد. در اين زمينه هر زمان که پروژه به 
ظرفيت نهايي دست يابد عالوه بر کاهش هزينه استهالک منجر 

به سودآوري خوبي نيز خواهد شد. 

در پي افزايش قيمت سکه؛
وجه تضمين اوليه قراردادهاي آتي سکه طال در بورس کاال زياد شد

مديرعامل سرمايه گذاري غدير:
پااليشي ها آماده سوآپ باشند


