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لزوم کاهش وابستگي شرکت ها به دولت در 
راستاي خصوصي سازي

يک کارشناس اقتصادي گفت: 
در ح��ال حاض��ر برخي صنايع از 
جمله پااليش��ي ها در تهيه مواد 
اولي��ه و فروش محصوالت خود 
کماکان به دولت وابسته هستند 
که در راستاي خصوصي سازي 
بايد اين وابستگي ها به دولت از 

بين برود. غالمرضا س��ليماني در گفتگو با تس��نيم با بيان اين 
که تفکر خصوصي سازي در گام نخست بايد در ذهن و عقيده 
بخش خصوصي ش��کل بگيرد گفت: از اين رو زماني که اين 
اتفاق بيفتد چشم انتظاري براي کمک بخش دولتي به صنايع 
در کش��ور پايان مي پذيرد. اين کارش��ناس اقتصادي افزود: در 
پي اين اتفاق همچنين وابس��تگي صنايع و بنگاهها به بودجه 
دولت��ي از بي��ن رفت��ه و بخش خصوصي ت��الش خواهد کرد تا 
تمامي مراحل مربوط به تهيه مواد اوليه و فروش محصوالت و 
صادرات آن را خود انجام دهد که همه اينها با اهداف خصوصي 

سازي همراستا است.
وي اضافه کرد: از س��وي ديگر اس��تفاده از نيروي کار جوان و 
مختص��ص و ني��ز بکارگيري تکنول��وژي دانش بنيان با اتکا بر 
اقتص��اد مقاومتي مي تواند به بهبود وضعيت اقتصادي کش��ور 
کمک کند. س��ليماني ادامه داد: در حال حاضر برخي صنايع از 
جمله پااليشي ها بويژه در بحث فروش محصوالت کماکان به 
دولت وابس��ته هس��تند که در راستاي سياست خصوصي سازي 
بايد ش��رايطي فراهم ش��ود تا اين دسته از بنگاهها بتوانند خريد 
مواد اوليه و نيز فروش محصوالت خود را بدور از وابستگي ها 
ب��ه دول��ت انجام دهند که در اين راس��تاي باي��د برنامه ريزي 

درستي انجام شود.
مديرعامل س��رمايه گذاري غدير در خصوص چش��م انداز بازار 
س��رمايه در ماههاي پاياني س��ال نيز اذعان داش��ت: با توجه به 
بهبود قيمت جهاني نفت از يک سو و نيز تاثير مثبتي که تعادل و 
افزايش قيمت نفت بر صنايع بزرگ و تاثيرگذار بورسي از جمله 
پااليش��ي  ها و پتروش��يمي ها دارد، مي توان چشم انداز مثبتي را 

براي بورس تا پايان سال متصور بود.

جاده شفاف سازي بورس دوطرفه شد
ش��رکت داده پ��ردازي ايران با 
توجه به منفي شدن و افت قيمت 
س��هام خ��ود در بورس، اقدام به 
ارائه شفاف سازي مبني بر اينکه 
در مقط��ع زماني فعلي اطالعات 
افش��ا نش��ده اي که تأثير منفي 
در پيش بيني س��ود اعالم ش��ده 

قبلي اين شرکت داشته باشد وجود ندارد را روانه سامانه اطالع 
رساني کدال کرد.

طي روز جاري براي نخستين بار در تاريخ بورس ايران، يکي از 
شرکت هاي فعال در بازار سرمايه، در راستاي روند منفي قيمت 

سهام خود اقدام به ارائه شفاف سازي کرد.
به نقل از بورس نيوز، شرکت داده پردازي ايران با توجه به منفي 
ش��دن و افت قيمت س��هام خود در بورس، اقدام به ارائه ش��فاف 
سازي مبني بر اينکه در مقطع زماني فعلي اطالعات افشا نشده 
اي که تأثير منفي در پيش بيني س��ود اعالم ش��ده قبلي اين 
ش��رکت داش��ته باشد وجود ندارد را روانه سامانه اطالع رساني 
کدال کرد. اين نوع ش��فاف س��ازي آن هم در روند منفي قيمت 
سهام "مداران" به نوبه خود مي تواند بدعت جديد و خوبي باشد 
که نش��ان دهنده توجه به درخواس��ت هاي مکرر سهامداران از 

رياست سازمان بورس مي باشد.
به اين ترتيب به نظر مي رسد درخواست ها و صداي سهامداران 
مورد توجه س��ازمان بورس و متوليان بازار س��رمايه قرار گرفته 
اس��ت و احتمااًل از اين پس ش��اهد دو طرفه ش��دن جاده شفاف 
سازي بورس هم در جهت مثبت و رشد قيمت و هم در جهت 

منفي و با افت قيمت سهام باشيم.

صندوق سرمايه گذاري قابل معامله زمين و 
ساختمان نگين شهرري در بورس تهران

صندوق س��رمايه گذاري قابل معامله نگين ش��هر ري صندوق 
سرمايه گذاري زمين و ساختمان، با نماد »نگين« در فهرست 
نرخ ه��اي ب��ازار صندوق هاي س��رمايه گذاري قابل معامله در 
بورس، درج ش��د. صندوق س��رمايه گذاري قابل معامله زمين و 

ساختمان نگين شهر ري در شرکت بورس تهران درج شد.
ب��ه گ��زارش پاي��گاه اطالع رس��اني بازار س��رمايه )س��نا( و به 
نقل از ش��رکت بورس تهران، براس��اس مصوبه  بورس اوراق 
به��ادار ته��ران، 27 ميلي��ون واحد س��رمايه گ��ذاري صندوق 
سرمايه گذاري قابل  معامله زمين و ساختمان نگين شهرري با 
نماد "نگين)NEGIN(" در فهرست نرخ هاي بازار صندوق هاي 
س��رمايه گذاري قابل معامله در بورس اوراق بهادار تهران درج 
 شد. از کل واحدهاي سرمايه گذاري 9 ميليون و 500 هزار واحد 
س��رمايه گذاري قابل پذيره نويس��ي است. مدير، متعهد پذيره 
نويس و بازارگردان اين صندوق تامين سرمايه بانک مسکن، 
متولي آن مشاور سرمايه گذاري امين نيکان آفاق و مدير ساخت 
آن ش��رکت س��رمايه گذاري مس��کن تهران هستند. همچنين 
نظارت س��اخت و حسابرس��ي اين صندوق زمين و ساختمان به 
ترتيب بر عهده ش��رکت مهندس��ين مش��اور نويد ايستا سازه و 
موسسه حسابرسي دايا رهيافت است. اطالعات مربوط به بازه 
زماني پذيره نويس��ي و س��اير اطالعات تکميلي از طريق همين 
س��ايت و اطالعيه پذيره نويس��ي در اختيار سرمايه گذاران قرار 
خواهد گرفت. همچنين عالقمندان مي توانند جهت مش��اهده 
اساس��نامه، گزارش توجيهي و مجوز س��ازمان بورس و اوراق 

بهادار بر روي کليد واژه هاي زير کليک کنند.

پيشخوان

بورس

مرکز پژوهش هاي مجلس ش��وراي اسالمي با برشمردن عوامل 
بنيادين و مقطعي بروز نوسان هاي اخير در بازار ارز، بر شفاف سازي 
معامالت در اين بخش بويژه با راه اندازي بورس ارز تاکيد کرد. به 
نقل از ايرنا، نوسان ها و جهش نرخ ارز يکي از مسايلي است که از 
اواس��ط دهه 1380 به بعد به داليل مختلف و هر چند س��ال يکبار 
در اقتصاد ايران رخ مي دهد؛ آخرين دوره اين تحوالت به آذر ماه 
گذشته باز مي گردد که در آن ارزش اسمي ريال در مقابل بسياري از 
ارزهاي خارجي تضعيف شد. از اين رو مرکز پژوهش هاي مجلس 
شوراي اسالمي در گزارشي با بررسي زمينه هاي بنيادين افزايش 
نرخ ارز تاکيد کرد: اين زمينه ها در سال هاي گذشته و به تدريج به 
وجود آمده است و لذا تحوالت بازار ارز با متغيرهاي بنيادين بازار 
ارز در ايران ناسازگار نيست. با اين حال افزايش جهاني ارزش دالر، 
انتخابات آمريکا و افزايش فصلي تقاضاي ارز تجاري و مسافرتي و 
عرضه نشدن بخشي از ارز غيرنفتي در فصل پاياني سال ميالدي 
مي تواند در اين زمينه موثر باشد. به عقيده کارشناسان اين مرکز، 
ريشه هاي اصلي تحوالت بازار ارز که هرچند سال يکبار رخ مي دهد، 
سياست دولت و بانک مرکزي مبني بر لنگر قراردادن نرخ اسمي ارز 
است. از اين رو از جمله راهکارهايي که مي توان براي حفظ ثبات نرخ 
حقيقي ارز ارايه کرد، افزايش شفافيت بازار ارز و کاهش تقاضاي ارز 
کاغذي از طريق آزادسازي نرخ ارز و ايجاد نهادهايي مانند بورس 

ارز و اجراي پيمان هاي پولي است.
��� بازار ارز در دولت يازدهم

در گزارش مرکز پژوهش هاي مجلس شوراي اسالمي آمده، بعد از 
سال هاي 1390 و 1391 که بازار ارز شاهد نوسانات شديدي بود، 
از سال 1392 بازار ارز روند به نسبت با ثباتي را طي کرد و از نيمه 
دوم سال 1392 تا پاييز سال 1395 بازار ارز با ثبات نسبي رو به رو 
بوده و نرخ ارز تغييرات چنداني نداشته است. البته در برخي دوره ها 
نوس��ان هاي محدودي در بازار رخ داد؛ براي نمونه از پاييز س��ال 
1394 تا دي ماه همان سال نرخ ارز نوسانات محدودي داشت به 
طوري که در دي ماه باالترين نرخ ارز بعد از سال 1392 ثبت شد 
و به 36733 ريال رس��يد. با اين حال بازار ارز در پاييز امس��ال دچار 
نوسان شديد و التهاب شد، به طوري که در آذرماه شاهد افزايش 
قابل توجه نرخ ارز بوديم. بين خرداد ماه تا آبان ماه 1395 ميانگين 
ماهيانه نرخ ارز حدود پنج درصد افزايش داشته اما در آذر ماه و در 
مدت يک ماه ميانگين نرخ ارز بيش از 6 درصد نسبت به آبان ماه 

افزايش يافته است.
نرخ رشد اقتصادي  ���

به گزارش مرکز پژوهش هاي مجلس شوراي اسالمي، نرخ رشد 

اقتصادي که پس از سال 1391 رشد منفي را تجربه کرد، هنوز به 
طور معناداري افزايش نيافته است؛ اگر چه نرخ رشد اقتصادي در 
سال 1393 بالغ بر سه درصد اعالم شد، اما در سال 1394 کاهش 
يافت و بنابر اعالم بانک مرکزي در نيمه نخست امسال به 7.4 درصد 
رسيده است. در مجموع اقتصاد ايران بين سال هاي 1392 تا 1394 
به طور ميانگين ساليانه تنها 0.8 درصد رشد کرده و با اين رويکرد 
سطح توليد ناخالص داخلي هنوز به سطح سال 1390يعني دوران 

قبل از شوک هاي شديد نفتي، ارزي و تحريم نرسيده است.
نرخ تورم ���

نرخ تورم از س��ال 1392 به بعد روند نزولي يافته و امس��ال به ارقام 
تک رقمي رسيده و از اين جهت روند مثبتي در اقتصاد ايران رخ داده 
است. هرچند نقش کاهش قيمت هاي جهاني کاالها، ثبات نسبي 
نرخ ارز و همچنين رکود تقاضا را در اين زمينه نمي توان انکار کرد. 
البته در کاالهاي غيرقابل تجارت به دليل نبود امکان واردات آنها 
نرخ تورم هنوز دو رقمي و بيش از دو برابر نرخ تورم کاالهاي قابل 
تجارت است. از طرفي نرخ تورم ايران حتي بعد از تک رقمي شدن 
هنوز از ارقام ميانگين جهاني باالتر است. براي مثال ميانگين نرخ 
تورم در کشورهاي عضو سازمان همکاري هاي اقتصادي و توسعه 
)OECD( در سال 2015 ميالدي تنها يک درصد و در کل دنيا 1.5 

درصد بوده اس��ت. به گزارش مرکز پژوهش هاي مجلس ش��وراي 
اس��المي، بنابراين تورم در ايران حتي پس از تک رقمي ش��دن در 
مقياس جهاني نرخي باالتر محسوب مي شود و طبيعي است که 
انباشت تورم مزمن در سال هاي گذشته در نهايت فشار براي کاهش 

ارزش پول ملي را در پي داشته باشد.
نرخ سود بانکي  ���

نرخ سود بانکي از ارديبهشت پارسال به 20 درصد و در بهمن پارسال 
به 18 درصد کاهش يافت و در خرداد ماه امسال به 15 درصد رسيد. 
در همين مدت نرخ بهره پايه امريکا از 0.25 درصد به 0.75 درصد 
افزايش يافت که اگرچه بانرخ هاي سود رايج در اقتصاد ايران قابل 
قياس نيست اما روندي بر خالف نرخ سود سپرده هاي ريالي است. 
در مجوع کاهش نرخ سود بانکي تقاضا را براي پول خارجي افزايش 

مي دهد که اين به معني افزايش تقاضا براي دالر است.
عوامل کوتاه مدت و فصلي موثر بر بازار ارز  ���

به اعتقاد کارشناسان مرکز پژوهش هاي مجلس شوراي اسالمي، 
يک��ي از مهمتري��ن عوامل کوتاه مدت بر ب��ازار ارز افزايش ارزش 
جهاني دالر در مقابل ساير ارزها است. شاخص دالر که ميانگين 
وزني ارزش دالر آمريکا با شرکاي تجاري عمده اين کشور است، 
در نيمه دوم سال 2016 ميالدي تقريبا هشت درصد باال رفت و در 

اين مدت ارزش آن نسبت به ساير ارزهاي جهان شمول از جمله 
يورو، ين و پوند افزايش يافته است. با توجه به افزايش حدود 15 
درصدي دالر مقابل ريال در سه ماه گذشته، اين بدان معني است 
ک��ه تقريب��ا نيمي از افزايش نرخ دالر را نمي توان به افزايش ارزش 
جهاني آن نس��بت داد. افزايش نرخ بهره از 0.25 درصد به 0.75 
درصد در اين ميان نقش مهمي داشته که باعث کاهش تقاضاي 

جهاني طال و افزايش ارزش دالر شده است.
احتمال يکسان سازي نرخ ارز ���

اخبار منتش��ر ش��ده در زمينه تصميم دولت براي يکس��ان سازي 
نرخ هاي ارز تا پايان سال 95 که چندين نوبت از ابتداي سال اعالم 
ش��د س��بب شد تا تقاضاي س��فته بازانه براي نرخ ارز افزايش يابد. 
افزايش تقاضا براي ارز به دليل مسافرت نيز از عواملي بودند که از 
سوي بانک مرکزي به عنوان عوامل مقطعي افزايش نرخ ارز بويژه 

در ماه هاي اخير عنوان شد.
مجوز به بانک ها براي معامله با نرخ آزاد  ���

در 14 آذر ماه امس��ال بانک ها بر اس��اس بخش��نامه بانک مرکزي 
اجازه يافتند با نرخ بازار آزاد اقدام به خريد و فروش ارز کنند که به 
اين صورت بخش��ي از معامالت مرکز مبادالت ارزي به بازار ازاد 
منتقل شد که تا حدودي بر افزايش نرخ ارز به دليل تغيير ساز و کار 
تخصيص آن اثر گذاش��ت. بر اس��اس گزارش مرکز پژوهش هاي 
مجلس مي توان گفت که ريشه اصلي اين تحوالت در بازار ارز تکيه 
دولت و بانک مرکزي بر نرخ اسمي ارز است. از تبعات اين سياست 
اين است که به ميزان تالش دولت براي حفظ نرخ ارز مشخص، 
کنترل کمتري بر متغيرهاي پولي وجود خواهد داشت و زمينه ساز 
ايجاد تورم و کاهش نرخ ارز حقيقي خواهدشد که افزايش تدريجي 
تقاض��ا را ب��راي ارز خارج��ي در پي دارد، ضمن آنکه رقابت پذيري 
قيمتي صنايع داخلي را نيز کاهش مي دهد و در نتيجه چند س��ال 
تقاضا براي ارز بيش از توان کنترل بانک مرکزي شده و بازار ملتهب 
مي شود. اين مرکز پيشنهاد کرده است براي حفظ ثبات در بازار، نرخ 
حقيقي ارز مورد توجه قرار گيرد که اين موضوع در ماده 41 قانون 
برنامه چهارم و ماده 81 قانون برنامه پنجم توسعه مورد تاکيد قرار 
گرفته و دولت را موظف به اجراي سياس��ت »ارز ش��ناور مديريت 
شده« کرده است. افزايش شفافيت بازار ارز و کاهش تقاضاي ارز 
کاغذي از طريق آزادسازي نرخ ارز و ايجاد نهادهايي چون بورس 
ارز و پيمان هاي پولي از راهکارهايي اس��ت که بايد در دس��تور کار 
دولت، بانک مرکزي و سازمان بورس قرار گيرد زيرا سبب مي شود 
کارآفرينان از طريق مبادله ابزارهاي مشتقه مبتني بر ارز خارجي 

ريسک ارزي را در فعاليت هاي خود مديريت کنند.

مرکز پژوهش هاي مجلس با اشاره به مقطعي بودن نوسانات بازار گزارش داد:

لزوم شفاف سازي معامالت با راه اندازي بورس ارز

صدور 209 کد سهامدار خارجي درسال 95  افزايش قيمت فوالد و سنگ آهن در چين  عرضه 10درصد از »حسير« در فرابورس  
يک مقام مسئول از عرضه 10 درصدي 
اين س��هم و کش��ف قيم��ت آن در روز 
چهارشنبه اين هفته در تابلوي معامالت 
فراب��ورس خبر داد و گفت: نحوه عرضه 
سهام و کشف قيمت نيز بر اساس ثبت 

سفارش و يا به اصطالح بوک بيلدينگ خواهد بود.
به نقل از فارس؛ ابوالقاس��م س��عيدي، نايب رئيس هيات مديره 
ش��رکت ريل گس��تر کوثر در نشس��تي با خبرنگاران گفت: اين 
ش��رکت هم اکنون در بازار ريل توانس��ته س��هم 5 درصدي را به 
خود اختصاص داده و در پايان برنامه شش��م توس��عه نيز افزايش 
اين س��هم تا 30 درصد را براي خود هدف گذاري کرده اس��ت. 
ميزان س��ودآوري "حس��ير" در شش ماهه اول دوره مالي امسال 

محقق شده است.

قيمت فوالد در بورس جهاني شانگهاي 
با رشد بيش از 5درصدي به سقف مجاز 
افزايش قيمت روزانه نزديک شده، اين 
در ش��رايطي اس��ت که شاخص قيمت 
سنگ آهن نيز بيش از 7درصد جهش 

را طي اين روز تجربه کرده است.
ب��ا کاه��ش آلودگي ش��هرهاي چين تقاضا ب��راي محصوالت 
فوالدي و سنگ آهن در حال افزايش بوده و معامالت فيوچرز 
ش��انگهاي و داليان نيز به خوبي به اين موضوع عکس العمل 
نشان داده است به طوريکه بيش از يک ماه است که شاهد يک 
چني��ن پ��روازي در قيمت هاي زنجيره فوالد نبوده ايم. با بهبود 
هواي ش��هرهاي ش��مالي چين در معامالت شاهد رشد تقاضا و 

قيمت فوالد و سنگ آهن هستيم.

ش��رکت س��پرده گذاري ب��ا برگزاري 
بيس��تمين اج��الس ACG در تهران 
قصد داشت تا ظرفيت هاي بازار سرمايه 
ايران را به اعضاي اين گروه بشناساند. 
در پي گشايش روابط بين المللي زمزمه 

ورود سرمايه گذاران خارجي به اقتصاد و بازار سرمايه کشورمان 
به مرور شنيده شد و در اين بين آمار و اطالعات مختلفي توسط 
ش��رکت س��پرده گذاري مرکزي و تسويه وجوه اوراق بهادار در 
خصوص تعداد کد هاي سهامداران خارجي منتشر شد. شرکت 
س��پرده گذاري با برگزاري بيس��تمين اجالس ACG در تهران 
قصد داش��ت تا ظرفيت هاي بازار س��رمايه ايران را به اعضاي 
اين گروه بشناس��اند و حوزه هاي جديد همکاري را با همتايان 

خود در آسيا و اقيانوسيه آغاز کند.

گواهی حصر وارثت
آقای اصغر ش��ریفی دارای  ش��ماره شناس��نامه 2622 به  ش��رح دادخواس��ت به کالسه 
1022/958/95 از این دادگاه درخواست گواهی حصروراثت نموده وچنین توضیح 
داده شده که شادروان عباس شریفی  به شماره شناسنامه 25  در تاریخ 95/5/14 
اقامتگاه دائمی خود درگذشته و ورثه حین الفوت  آن مرحوم منحصراست به عبارتند 

از: 
1- اصغر شریفی  2622 پسر متوفی
2- امیر شریفی  2096   پسر متوفی 

3- فاطمه شریفی  1898  دختر متوفی
4- زهرا شریفی  2398  دختر متوفی

5- اکرم علی عسکری    23 همسر متوفی
متوفی به غیر از نامبردگان فوق الذکر ورثه دیگری ندارد.

اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یک نوبت آگهی می نماید تا هر 
کسی اعتراضی دارد ویا وصیتنامه ای از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر آگهی ظرف 

مدت یکماه به دادگاه تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد شد.م الف: 5759
رئیس شعبه 958  شورای حل اختالف ری 

اجرائیه 
مشخصات محکوم له 

نام. اعظم نام خانوادگی. ش��یرازی نام پدر. قاس��م نش��انی .گل تپه کبیر خ مخابرات 
مجهول المکان 

مشخصات محکوم علیه
نام. علی محمد نام خانوادگی. راهنورد نام پدر. موسی نشانی .مجهول المکان 

محکوم به: 
بسمه تعالی 

بموجب درخواست اجرای حکم مربوطه به شماره 9510092295201350 و شماره 
دادنامه مربوطه 9509972295200689 محکوم علیه محکوم است به

1. پرداخت مبلغ 714/534/000 ریال بابت مهریه پرداخت مبلغ 310/000 ریال 
بابت خسارت دادرسی در حق محکوم له 

2. پرداخت مبلغ 35/500/000 ریال بابت نیم عشر دولتی در حق صندوق دولت
مدی��ر دفت��ر دادگاه بخ��ش ش��عبه 2 دادگاه عموم��ی حقوق��ی بخش کهری��زک _فاطمه 

صابرنیا
رحمانی . رییس شعبه دوم دادگاه عمومی حقوقی کهریزک

محکوم علیه مکلف است از تاریخ ابالغ اجرائیه 
1.ظ��رف ده روز مف��اد آن��را بموقع اجرا گذارد)م��اده 34 قانون اجرای احکام مدنی( 2. 
ترتیب��ی ب��رای پرداخ��ت محک��وم به بده��د 3. مالی معرفی کند که اجرا حکم و اس��تیفا 
محکوم به از آن میس��ر باش��د. چنانچه خود را قادر به اجرای مفاد اجراییه نداند باید 
ظرف س��ی روز کلیه اموال خود را ش��امل تعداد یا مقدار و قیمت همه اموال منقول و 
غیر منقول به طور مش��روح مش��تمل بر میزان وجوه نقدی که به هر عنوان نزد بانکها 
و موسس��ات مالی اعتباری ایرانی یا خارجی دارد به همراه مش��خصات دقیق حس��ابهای 
مذکور و کلیه اموالی که او به هر نحو نزد خود اش��خاص ثالث دارد و کلیه مطالبات او 
از اش��خاص ثالث و نیز فهرس��ت نقل و انتقاالت و هر نوع تغییر دیگر در اموال مذکور 
از زمان یک س��ال قبل از طرح دعوای اعس��ار به ضمیمه دادخواس��ت اعس��ار به مقام 
قضائی ارائه نماید واال به درخواس��ت محکوم له بازداش��ت میش��ود) مواد 8 و 3 قانون 
نح��وه اج��رای محکومیت مال��ی 1394( 4. خودداری محکوم علیه از اعالم کامل صورت 
ام��وال ب��ه منظ��ور فرار از اج��رای حکم، حبس تعزیری درجه هفت را در پی دارد.)ماده 
34 قانون اجرای احکام مدنی و ماده 20 ق.م.ا و ماده 16 قانون نحوه اجرای محکومیت 
مالی 1394(5. انتقال مال به دیگری به هر نحوه با انگیزه فرار از ادای دین به نحوی 
ک��ه باقیمان��ده اموال برای پرداخت دیون کافی نباش��د موج��ب مجازات تعزیری درجه 
شش یا جزای نقدی معادل نصف محکوم به یا هر دو مجازات می شود)ماده 21 قانون 
نح��وه اج��رای محکومی��ت مالی1394( 6. چنانچه صورت اموال پس از مهلت س��ی روز 
ارائه ش��ود آزادی محکوم علیه. از زندان منوط به موافقت محکوم له یا تودیع وثیقه 
ی��ا معرف��ی کفیل توس��ط محکوم علیه خواهد بود.) تبص��ره 1ماده 3 قانون نحوه اجرای 

محکومیت مالی 1394(
م الف : 5760

آگهی فقدان سند مالکیت
 محمد جواد دهقان دهنوی 

به آدرس : خانی آباد نو بلوار میالد کوچه باغ کوچه طوس پالک 5
با تسلیم یک برگ استشهاد مصدق بشرح وارده بشماره  24154-95/9/28  اعالم 
نموده که س��ند مالکیت شش��دانگ یک دس��تگاه آپارتمان  بمساحت 62/19 متر مربع 
قطعه 14 ش��ماره 7867 فرعی از 113- اصلی مفروز و مجزی ش��ده از پالک 2974 
فرع��ی از اصل��ی مذک��ور واقع در بخش 12 تهران  ذیل ثبت ش��ماره 628003  صفحه 
85 دفتر 2715- امالک دارای شماره چاپی 379349 که به نام علیرضا برزگری دهج 
ثبت  و برابر سند 131076- 92/7/18 دفتر 40 شهرری به متقاضی انتقال یافته 
و طبق گواهی دفتر امالک در رهن نمی باشند که به علت نقل و انتقال مفقود گردیده 

تقاضای صدور المثنی سند مالکیت نموده است.
لذا طبق ماده 120 آئین نامه قانون ثبت مراتب در یک نوبت آگهی میشود تا هر کس 

نسبت به ملک مورد آگهی معامله ای کرده یا مدعی وجود سند مالکیت نزد خود می باشد 
باید تا ده روز پس از انتشار آگهی به این اداره مراجعه و اعتراض  خود را ضمن ارائه 
اصل سند مالکیت یا سند معامله تسلیم نماید و اگر ظرف مهلت مقرر اعتراضی نرسد 
و یا در صورت اعتراض اصل سند مالکیت یا سند معامله ارائه نشود اداره ثبت المثنی 

سند مالکیت را طبق مقررات صادر و به متقاضی تسلیم خواهد کرد.م الف: 5779
علی حیدرزاده – کفیل اداره ثبت اسناد و امالک شهرری- از طرف فارسی 

گواهی حصر وارثت
خانم خدیجه قرت بیگلو دارای  ش��ماره شناس��نامه 42 به  ش��رح دادخواس��ت به کالسه 
382/2/95 از این ش��ورا درخواس��ت گواهی حصروراثت نموده وچنین توضیح داده 
شده که شادروان زهرا قرت بیگلو به شماره شناسنامه 116 در تاریخ 1393/9/24 
اقامتگاه دائمی خود درگذشته و ورثه حین الفوت  آن مرحوم منحصراست به عبارتند 

از: 
1- خواهان با مشخصات فوق الذکر صادره از شهرری دختر متوفی

2- کبری فرت بیگلو ش ش 3 صادره از کهریزک   دختر متوفی 
3- حسن قرت بیگلو  ش ش 1080   صادره از شهرری پسر متوفی

متوفی به غیر از نامبردگان فوق الذکر ورثه دیگری ندارد.
اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یک نوبت آگهی می نماید تا هر 
کسی اعتراضی دارد ویا وصیتنامه ای از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر آگهی ظرف 

مدت یکماه به شورا تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد شد.م الف: 5780
شعبه دوم شورای حل اختالف کهریزک  

گواهی حصر وارثت
آقای س��ید حس��ن زوارئی  دارای  ش��ماره شناس��نامه 2910 به  ش��رح دادخواس��ت به 
کالس��ه 1036/958/95 از این دادگاه درخواس��ت گواهی حصروراثت نموده وچنین 
توضیح داده ش��ده که ش��ادروان جمیله ش��یرازی  به ش��ماره شناسنامه 485  در تاریخ 
95/5/31 اقامتگاه دائمی خود درگذشته و ورثه حین الفوت  آن مرحوم منحصراست 

به عبارتند از: 
1- سید حسن زوارئی  ش ش 2910  پسر متوفی
2- سید محسن زوارئی  ش ش 689  پسر متوفی

3- زینب سادات زوارئی   ش ش 3295   دختر متوفی
متوفی به غیر از نامبردگان فوق الذکر ورثه دیگری ندارد.

اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یک نوبت آگهی می نماید تا هر 
کسی اعتراضی دارد ویا وصیتنامه ای از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر آگهی ظرف 

مدت یکماه به دادگاه تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد شد.م الف: 5838
رئیس شعبه 958  شورای حل اختالف ری 

آگه��ی اب��الغ مف��ادرای صادره ازطرف هیئت موض��وع قانون تعین تکلیف وضعیت ثبتی 
اراضی امالک وساختمان های  فاقدسند رسمی مصوب سال 1390/9/20

برابر رای  شماره 139560301057015752  تاریخ 10/12/ 95صادره ازهیات 
رس��یدگی به اس��ناد ع��ادی موضوع قانون تعیین تکلیف وضعی��ت ثبتی اراضی، امالک 
وس��اختمان های فاقد س��ند رس��می مصوب 1390/9/20 تصرفات آقای علی رستمی 
فرزند نصرت اله،شش��دانگ یک قطعه زمین با بنای احداثی درآن بمس��احت 96 متر 
مربع،قس��متی از پ��الک 2190 فرع��ی از53 اصلی واقع درشهرس��تان ش��هریار محرز 
گردیده وبرابر محتویات پرونده ثبتی مربوطه ش��ش دانگ یک قطعه زمین بمس��احت 
1762/5 مترمرب��ع بش��ماره 2190 فرع��ی از 53 اصل��ی مف��روز از 165 فرع��ی .اقع 
درقریه خادم آباد شهریار ذیل ثبت 66420 صفحه 523 دفتر امالک 382 به نام بنیاد 
مس��تضعفان ثبت وصادرگردیده است.س��پس تمامی مورد ثبت برابر  س��ند 55678 
مورخ��ه 46/11/16 دفت��ر 2کرج به حس��ن مولوداول عقبائی انتقال گردیده اس��ت.
ومالکیت ایش��ان از س��هم حس��ن مولوداول عقبائی می باشد.وایش��ان درهیات حضور 
نیافته وهیات مقرر نموده بااعمال ماده 3 قانون مذکور وماده 13 آئین نامه اجرائی آن 
مصوب1391/04/25 نسبت به صدور سند مالکیت بنام متصرف قوق الذکر اقدام 
شود . لذا بدینوسیله مفادرای صادره به نامبرده وبه اشخاص ذینفع جهت اطالع آگهی 
م��ی گ��ردد ت��ا چنانچه به مفاد رای صادره اعتراض دارند اعتراض خود ظرف مدت 2ماه 
از تاریخ انتشار اولین آگهی به اداره ثبت اسناد وامالک شهریارتسلیم ورسید دریافت 
دارند بدیهی اس��ت درصورت عدم اعتراض ظرف مهلت مقرر به این اداره نس��بت به 
صدور سند مالکیت برابر مقررات اقدام خواهد نمود. ضمنا صدور سند مالکیت مانع 

مرجعه متضرر به دادگاه نخواهد بود.م الف 21884     
رئیس اداره ثبت اسناد وامالک شهریار-سید مرتضی موسوی 

نوبت دوم: 11/06 /1395

مفقودی
س��ند کمپانی پیکان س��واری مدل 1382 به ش��ماره ش��هربانی 662 ص 23 ایران 72 
و به ش��ماره موتور 11282030859 و به ش��ماره شاس��ی 82555904 مفقود و از 

درجه اعتبار ساقط می باشد

آگهی احضار متهم 
احتراما درخصوص پرونده کالسه 951037آقای مرتضی مالئی به طرفيت محمد 
سعيدی به خواسته مطالبه وجه به مبلغ 50000000ريال باتوجه به اظهارات خواهان 
مبنی بر مجهول المکان بودن خوانده وقت رسيدگی به تاريخ 1395/12/4ساعت 
10درحوزه 56شورای حل اختالف کمالشهر واقع درکمالشهر بين ظفر 9و10جنب 
پل عابر برگزار می گرددلذا مقتضی است برای يک نوبت يک ماهه در يکی ازروزنامه 

های کثيراالنتشار نشر فرمايد ونسخه ای از روزنامه به شعبه ارسال نمائيد . 
م/الف 49978

مديردفترحوزه 56شورای حل اختالف کمال شهر 

آگهی احضار متهم 
احترام��ا درخص��وص پرونده کالس��ه 951039آقای مرتض��ی مالئی به طرفيت 
غفارتوفيق��ی  ب��ه خواس��ته مطالب��ه وج��ه به مبل��غ 36200000ري��ال باتوجه به 
اظه��ارات خواه��ان مبن��ی ب��ر مجهول المکان ب��ودن خوانده وقت رس��يدگی به 
تاريخ 1395/12/4س��اعت 9:30درحوزه 56ش��ورای حل اختالف کمالش��هر واقع 
درکمالش��هر بين ظفر 9و10جنب پل عابر برگزار می گرددلذا مقتضی اس��ت برای 
يک نوبت يک ماهه در يکی ازروزنامه های کثيراالنتشار نشر فرمايد ونسخه ای 

از روزنامه به شعبه ارسال نمائيد.

م/الف 49979
مديردفترحوزه 56شورای حل اختالف کمال شهر 

قرارتحريرترکه 
درخص��وص دادخواس��ت آق��ای رضا کهن ترابی فرزند س��عيد دارای شناس��نامه 
ش��ماره1719صادره از البرز –کرج مبنی برتحرير ترکه که متوفی مرحوم س��عيد 
کهن ترابی فرزند ...به شماره شناسنامه 3)سه ( که درتاريخ 83/7/11فوت شده با 
بررسی موضوع واحراز سمت متقاضی با استناد به مواد 209و210قانون امور حبسی 

قرار تحرير ترکه که صادر واعالم می نمايد مقرراست دفتربرای اجرار 
قرارتحري��ر ترک��ه که تعيين وقت ونس��بت به نش��ر آگه��ی دريکی از روزنامه های 
کثيراالنتشار اقدام واز کليه ورثه يا نمايندگان قانونی آنها ، بستانکاران ، مديونين 
به متوفی وهرکس��ی که حقی نس��بت به ترکه دارد خواس��ته شورا  تا درروز وساعت 
معين برای تحرير ترکه حاضر شوند درمورد تعيين نوبت وقت شود بين نشرآگهی 
وروزاجرای قرارنبايد کمتراز يک ماه وبيشتر از سه ماه فاصله باشد ضنا کليه ورثه 
واشخاص ذينفع که درحوزه اين دادگاه اقامت دارند ونشانی آنها درپرونده منعکس 

است برای حضوردرشورا اخطاريه ارسال شود. م/الف 49930
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يک کارشناس بازار سرمايه گفت: 
تح��والت مثبتي همچون رش��د 
دالر و افزايش قيمت جهاني نفت 
مي تواند روزهاي خوشي را براي 
ب��ورس تا پايان س��ال رقم بزند. 
محمد رضايي در گفتگو با تسنيم 
در خصوص شرايط بازار سهام تا 
پايان س��ال گفت: در صورتي که 
معامله گران بورسي از بازگشايي 
نماده��اي متوقف بويژه بانکي ها 

در بورس به سالمت عبور کنند، با توجه به تحوالت مثبتي همچون رشد دالر 
و افزايش قيمت جهاني و ثبات نفت مي توان روزهاي خوش��ي را براي بازار تا 

پايان سال پيش بيني کرد.
اين کارشناس بازار سرمايه افزود: هر چند موضوعاتي همچون افزايش قيمت 
دالر، تعادل بازار نفت و تاثير مثبت آن بر گروه پتروش��يمي و پااليش��ي و بهبود 
قيمت جهاني کاالها آينده روشني را پيش روي بازار سهام تا پايان سال ترسيم 
مي کند اما جداي از اين مس��ايل بنيادين، به نظر مي رس��د موضوعاتي چون 
تحوالت سياسي و انتخابات رياست جمهوري نيز در رشد فضاي بازار سرمايه 

در ماههاي پاياني سال اثرگذار باشند.
وي اضافه کرد: از سوي ديگر يکي از تحوالت مهم سياسي که در هفته هاي 
آينده مي تواند بر اقتصاد و فضاي رواني بورس اثرگذار باشد روي کار آمدن رئيس 

جمهور جديد آمريکا و موضع گيري رسمي وي در قبال برجام است.
اين کارشناس بازار سرمايه در خصوص توقف طوالني مدت نماد گروه بانکي 
در بورس گفت: بدون شک بازار سرمايه، بازار پرريسک و خطري براي معامله 
گران اس��ت و همين ريس��ک پذيري موجب مي ش��ود تا س��هامداران در برخي 

موارد سود يا ضررهاي قابل توجهي ببينند.
وي افزود: با اين حال آن چيزي که موجب آزردگي و دلزدگي معامله گران از 
بورس مي شود اتفاقاتي مانند توقف طوالني مدت نماد شرکتها در تاالر است 

که موجب حبس نقدينگي آنها در بازار مي شود.
اين کارشناس بازار سرمايه در خصوص بازديد رئيس سازمان بورس از تاالر نيز 
اظهار داشت: معموال بازديدهايي اين چنيني از بورس براي مديران کم تجربه 
و بي اطالع از مش��کالت بازار س��هام مفيد اس��ت، در حالي که رئيس س��ازمان 
بورس که از بدنه بازار است از مشکالت به خوبي اطالع دارد و از ايشان انتظار 

حل مشکالت بورس بويژه توقف طوالني مدت نمادها مي رود.

کارشناس بازار سرمايه مطرح کرد

پيش بيني فرا رسيدن روزهاي 
خوش بورس تا پايان سال


