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شيريني کام نوسانگيران بورس
 با رشد گروه کانه هاي فلزي

در معامللات آرام و کم حجم بورس 
اوراق بهللادار تهللران در آخرين روز 
کاري ايللن هفتلله، نمادهاي گروه 
اسللتخراج کانه هاي فلزي توانستند 
رشد قابل ماحظه اي داشته باشند، 
اما در طرف مقابل گروه فراورده هاي 
نفتي شللرايط نامسللاعدي را تجربه 

کرد. به نقل از ايسللنا، ديروز چهارشللنبه شللاخص کل بازده نقدي 
و قيمتللي بللورس اوراق بهللادار تهران نسللبت بلله روز پيش از آن، 
تنها ۱۷ واحد رشللد کرد و به رقم ۷۸ هزار و ۶۲۷ واحدي رسلليد. 
همچنين شاخص کل هم وزن پس از ۱۶ واحد رشد، رقم ۱۵ هزار 
و ۲۷۹ واحدي را تجربه کرد. شللاخص آزاد شللناور نيز پس از ۳۹ 
واحد صعود به رقم ۸۶ هزار و ۲۲۷ واحدي رسلليد و شللاخص بازار 
اول پللس از ۶۳ واحللد رشللد رقللم ۵۵ هزار و ۹۴۵ واحدي را تجربه 
کرد. اما شاخص بازار دوم با ۲۷۹ واحد کاهش به رقم ۱۶۶ هزار و 
۵۴۰ واحدي رسيد. در معامات ديروز نماد پااليش نفت اصفهان 
با ۶۲ واحد تاثير کاهشي در شاخص بيشترين نقش را در نوسانات 
دماسنج بازار سرمايه داشت پس از اين نماد پااليش نفت بندرعباس 
و پااليش نفت تهران بيشللترين نقش کاهشللي را در شللاخص کل 
بللازي کردنللد. امللا در طرف مقابل نماد معاماتي معدني و صنعتي 
گل گهر، توسعه معادن و فلزات و ملي صنايع مس ايران بيشترين 

نقش را در نوسانات صعودي شاخص داشتند.
ديروز گروه استخراج کانه هاي فلزي شاهد روند رو به رشدي بود 
به طوري که تعداد قابل توجهي از نمادهاي اين گروه تا ۵ درصد 
رشد در قيمت پاياني را تجربه کردند. در اين گروه به ۲۶ ميليون و 
۹۶۸ هزار سهم به ارزش نزديک ۹ ميليارد تومان در ۳۲۹۰ نوبت 
مللورد معامللله قرار گرفت. همچنين در گروه فرآورده هاي نفتي که 
ديروز بيشللترين نقش را در کاهش شللاخص کل داشللتند، شرايط 
مساعد به نظر نمي رسيد به طوري که در اکثر نمادهاي اين گروه 
قيمت پاياني تا مرز ۵ درصد افت نشان داد. به طور نمونه در نماد 
پااليللش نفللت اصفهان که امروز نزديک ۵ درصد در قيمت پاياني 
افت را تجربه کرد، بيش از ۹۸ درصد عرضه ها به سهامداران حقيقي 
اختصاص داشت و حقوقي ها تنها ۱.۷ درصد از عرضه ها را به خود 
اختصاص دادند، اما در اين ميان ۸ ميليون و ۸۸۷ هزار سهم توسط 
حقوقي ها و ۵ ميليون و ۱۹۶ هزار سهم توسط حقيقي ها خريداري 
شد. اين نماد امروز شاهد صف فروش بود. ارزش معامات بورس 
اوراق بهادار تهران در آخرين روز معامات اين هفته به رقم ۱۱۹ 
ميليارد و ۹۲ ميليون تومان بالغ شللد که اين رقم ناشللي از دسللت 
به دسللت شللدن ۷۵۳ ميليون و ۳۷۷ هزار سللهم و اوراق مالي قابل 
معامله طي ۵۲ هزار و ۶۲۲ نوبت داد و ستد بود. نماد صنايع آذرآب 
نيز با داد و سللتد نزديک به ۲۰ ميليون سللهم به ارزش ۷ ميليارد و 
۳۲۶ ميليون و ۶۰۰ هزار تومان بيشللترين ارزش معامله را به خود 
اختصاص داد. آيفکس ديروز ۳.۶ واحد رشد کرد و به رقم ۸۳۰.۵ 
رسلليد. ارزش معامات فرابورس ايران ديروز به رقم ۹۸ ميليارد 
و ۶۴۲ ميليون و ۱۰۰ تومان بالغ شللد که اين رقم ناشللي از دسللت 
به دسللت شللدن ۱۹۶ ميليون و ۴۴۲ هزار سللهم و اوراق مالي قابل 

معامله طي ۱۸ هزار و ۷۹۰ نوبت معامله بود.

پيشخوان

بورس

توليدکنندگان و مصرف کنندگان کاالهاي مختلف و سللرمايه 
گذاران نياز به پوشللش ريسللک در مقابل تغييرات نرخ دارند که 
راه اندازي و توسللعه قراردادهاي آتي و آپشللن در بورس کاالي 

ايران مي تواند اين نياز فعاالن اقتصادي را پوشش دهد.
بلله گفتلله دبيرکل کانون کارگزاران بللورس اوراق بهادار، طي 
سال هاي گذشته بيشتر حجم معامات بورس کاالي ايران را 
معامات فيزيکي تشللکيل مي داد، اما اين بورس در چند سللال 
اخير به سللمت توسللعه بازار مالي به خصوص ابزارهاي مشتقه 
حرکت کرده که البته هنوز در ابتداي راه است. به نقل از ايسنا، 
روح اهلل ميرصانعي اظهار داشت: راه اندازي قرارداد اختيار معامله 
سکه يکي از مواردي است که به افزايش حجم معامات مشتقه 
در بورس کاال کمک مي کند که رفته رفته با آشللنايي فعاالن 
بازار از نحوه اين گونه معامات، قراردادهاي مشللتقه بر روي 
ساير کاالها نيز راه اندازي خواهد شد. ميرصانعي تاکيد کرد: در 
حال حاضر معامات آتي سکه نمونه موفقي از ايجاد بازار آتي 
در بورس کاالست و وقت ورود ساير کاالها به قراردادهاي آتي 
نيز فرارسيده است؛ در بورس هاي کااليي معتبر دنيا عمده حجم 
معامات در بازارهاي مالي و مشتقه انجام مي شود و در بورس 
کاالي ما نيز با توجه به تثبت معامات فيزيکي، توسللعه بازار 
مالي در اولويت برنامه ها قرار دارد. او با بيان اينکه در بورس هاي 
بزرگ دنيا مانند LME، بازار مشتقه براي فلزات رنگي و شمش 
فوالد با مکانيسم هاي پيشرفته وجود دارد، تصريح کرد: بورس 
کاال نيللز به سللکه اکتفا نخواهللد کرد و محصوالت ديگري به 

صورت آتي و آپشن مورد معامله قرار خواهند گرفت.
پوشش تغييرات قيمتي ���

دبيللر کل کانللون کارگزاران با اشللاره به اينکه توليدکنندگان و 
مصرف کنندگان کاالهاي مختلف نياز به پوشللش ريسللک در 

مقابللل تغييللرات نرخ دارند، عنوان کرد: اين بازارهاي جديد در 
اقتصاد ما يعني معامات آپشن و آتي ابزاري هستند که اين افراد 
مي توانند با بهره گرفتن از آن، فعاليت خود را در مقابل تغييرات 

نرخ پوشش دهند و به عبارتي سرمايه خود را بيمه کنند.
وي اضافه کرد: فعاالن اقتصادي با توسعه اين ابزارها مي توانند 
اسللتراتژي هاي مختلفي در بازار مشللتقه اتخاذ کنند و با خيال 
آسوده تري به فعاليت توليد و همچنين سرمايه گذاري بپردازند. 
ميرصانعي با اشللاره به جزئيات معامات آپشللن سکه گفت: در 

ابتداي راه اندازي معامات آپشللن سللکه، يکسري محدوديت  
براي اين قرارداد گذاشته شد به طوريکه در گام اول فقط آپشن 
خريد راه اندازي شده که با استقبال باالي معامله گران، آپشن 

فروش نيز ظرف مدت کوتاهي در بورس کاال عملياتي شد.
وي همچنين به سبک اعمال اروپايي اشاره کرد و توضيح داد: 
تفاوت معامات آپشللن اروپايي با آمريکايي در اين اسللت که 
معامات آپشللن اروپايي فقط در سررسلليد قابليت اعمال دارند، 
اما آپشللن آمريکايي از زمان خريد تا سررسلليد امکان اجرايي 

دارند. او با بيان اينکه امکان دارد معامات آپشن سکه به سبک 
آمريکايي هم در بورس کاال ايجاد شود، تاکيد کرد: با استفاده 
از قللرارداد اختيللار معامله سللکه، فعاالن اين بللازار مي توانند از 
استراتژي هاي ترکيبي بهره مند شوند و در مقابل تغييرات نرخ 
خود را بيمه کنند که در آينده با راه اندازي آپشن کاالهاي ديگر، 

فعاالن آن بازارها نيز چنين مزيتي خواهند داشت.
دبيرکل کانون کارگزاران در پاسللخ به اين سللوال که تفاوت 
معامات آپشن با آتي چيست؟ گفت: معامات آپشن همان طور 
کلله از نللام آن برمي آيد يک امکان براي خريدار ايجاد مي کند. 
بللراي مثللال قللرارداد اختيار خريد به او اين امکان را مي دهد که 
کااليي را بخرد يا نخرد. به عنوان نمونه خريداري در معامات 
آپشن سکه وارد مي شود و مثا اختيار خريد يک سکه را به قيمت 
يک ميليون و ۲۰۰ هزار تومان در ۶ ماه آينده با ۵۰ هزار تومان 
خريداري مي کند. اگر در سررسلليد سللکه بيشتر از اين مبلغ -با 
احتساب هزينه خريد قرارداد بود، آن را مي خرد و سود مي کند، 
اما اگر کمتر بود اين اختيار را دارد که آن را خريداري نکند و به 
همان ۵۰ هزار تومان اول را که پرداخت کرده، ضرر کند. اين 
در حالي اسللت که خريدار در بازار آتي سللکه، بايد مبلغي که در 
زمان خريداري اوراق آتي تعهد کرده است را بپردازد؛ چه قيمت 

در سررسيد باال رفته باشد و چه افت کرده باشد.
ميرصانعي در پايان اقدامات بورس کاال در راه اندازي بازارهاي 
مالي جديد را مثبت ارزيابي کرد و گفت: امروز توسعه بازارهاي 
جديد و حرکت به سللمت ابزار مشللتقه براي بورس کاال به يک 
دغدغه تبديل شده که اين اتفاقي خوشايند براي بازار سرمايه 
اسللت؛ در اين بين با همراهي سللازمان بورس و کارگزاران به 
طور حتم بورس کاال و سللاير ارکان بازار سللرمايه در طراحي و 

اجراي بازارهاي جديد موفق عمل خواهند کرد.

معامالتآپشنسکهبهسبکآمريکاييدربورسکاالايجادميشود

بيمهتغييراتقيمتيباقراردادهايآتيوآپشن

معاملهنخستينمحمولهاموالتمليکيريلسيرکوثر209توانقيمتخوردآبان96،سررسيدتازهواردبازارآتيسکه
حجللم معامللات آتي سللکه در بورس 
کاالي ايللران طللي روز دوشللنبه به ۲۹ 
هللزار و ۸۹۰ قللرارداد و ارزش آن بلله ۳ 

هزار و ۹۱۷ ميليارد ريال رسيد.
روز دوشللنبه بازار سللکه و ارز با عوامل 

متفاوتللي رو بلله رو بودنللد؛ بلله طللوري کلله به تبللع از کاهش 
نوسللانات نللرخ ارز و حرکللت رو به بللاالي اونس طا معامات 
 آتللي نيللز در سللومين روز هفتلله با نوسللان قيمت بلله کار خود

 پايان داد. 
به طوري که سررسيدهاي تير و شهريورماه با روند نزولي و ساير 
سررسيدها روند مثبتي را به ثبت رساندند، اين در شرايطي است 
که سررسلليد تازه وارد آبان نيز از اين روز به جمع سررسلليد ها 

پيوست.

عرضلله اوليه ريل سللير کوثر به روش 
ثبت سللفارش انجام شد و هر سهم آن 
۲۰۹۰ ريللال قيمت خللورد. ۵۹ هزار و 
۷۸۱ شللخص حقيقي و حقوقي موفق 

به خريد سهام »حسير« شدند.
به نقل از سنا؛ ديروز ۱۰ درصد از سهام شرکت ريل سير کوثر 
به عنوان دومين شللرکت به روش ثبت سللفارش در فرابورس 
عرضه اوليه شللد و طي آن ۴۷ ميليون و ۱۸۲ هزار و ۳۱ سللهم 

"حسير" در بازار دوم معامات فرابورس واگذار شد.
دامنلله قيمتللي در نظرگرفته شللده براي عرضه هر سللهم اين 
شللرکت فرابورسللي بين ۱۹۰۰ تا ۲۰۹۰ ريال و حداکثر سللهام 
 قابللل خريد توسللط هر شللخص حقيقي و حقوقللي نيز ۱۰۰۰ 

سهم بود.

نخسللتين محموللله سللازمان اموال 
تمليکي ديروز در بورس کاالي ايران 

مورد معامله قرار گرفت.
بلله نقل از بللورس کاال، ديروز ۲۲دي 
مللاه بيللش يک هللزار و ۶۰۰ تن ورق 

فللوالدي تللو سللازمان جمع آوري و فروش امللوال تمليکي با 
قيمت پايه يک هزار و ۵۰۰ تومان در هر کيلو عرضه شللد که 
در رقابللت خريللداران بللا نرخ يک هزار و ۵۷۵ تومان به فروش 
رسيد. همچنين ورق هاي معامله شده از کره جنوبي وارد شده 
و با تقاضاي ۴ هزار ۸۰۰ تني در بورس کاال روبه رو شد. وزن 
کلي ورق هاي پذيرش شللده سللازمان اموال تمليکي در بورس 
کاالي ايللران ۳۴ هللزار و ۴۱۲ تن از کشللورهاي کره جنوبي، 

ايتاليا و بلژيک بوده است.
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رادريافت ودروقت مقرر فوق جهت رسيدگي حاضرگردد. 
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يک نوبت دريکي ازجرايدکثيراالنتش��اراگهي مي ش��ودتاخوانده پس ازنش��راگهي واطالع ازمفاد ان به 
دادگاه مراجعه وضمن اعالم نش��اني کامل خودنس��خه دوم دادخواس��ت وضمايم رادريافت ودروقت 

مقرر فوق جهت رسيدگي حاضرگردد. 
مسئول دفترشعبه دوم شوراي حل اختالف مجتمع شهيدقدوسي شهرستان گرگان-شعيبي يگانه

خواه��ان تعاون��ي اعتباراميدجلي��ن بامديريت اجرايي اقاي غالمرضاپايين محل��ي باوکالت الهه عامريون 
دادخواس��تي به طرفيت خواندگان حميدپاييزي وجابرپايين محلي به خواس��ته مطالبه وجه چک تقديم 
دادگاه هاي عمومي شهرستان شهرستان گرگان نموده که جهت رسيدگي به شعبه 12 شوراي حل اختالف 
مجتمع ش��هيد قدوس��ي شهرستان گرگان واقع دراس��تان گلستان –شهرستان گرگان-خيابان جمهوري 
–روبروي جمهوري 18-کدپستي 4919654361تلفن 01732422341و01732422522پورتال 

دادگستري کل استان گلستان 
http:dadgolestan.ir ارجاع وبه کالسه 950717ثبت گرديده که وقت رسيدگي ان 

95/11/27وس��اعت09:00تعيين ش��ده اس��ت به علت مجهول المکان بودن خواندگان ودرخواس��ت 
خواهان وبه تجويز ماده 73قانون ايين دادرسي دادگاه هاي عمومي وانقالب درامورمدني ودستوردادگاه 
مراتب يک نوبت دريکي ازجرايدکثيراالنتشاراگهي مي شودتاخواندگان پس ازنشراگهي واطالع ازمفاد 
ان به دادگاه مراجعه وضمن اعالم نشاني کامل خودنسخه دوم دادخواست وضمايم رادريافت ودروقت 

مقرر فوق جهت رسيدگي حاضرگردد. 
مسئول دفترشعبه دوازدهم شوراي حل اختالف مجتمع شهيدقدوسي شهرستان گرگان

نشراگهي احضارمتهم وابالغ وقت دادرسي
مطابق ماده 344قانون ائين دادرس��ي کيفري باانتش��اراين اگهي براي يک نوبت دريکي ازروزنامه هاي 
کثيراالنتش��اراقاي متي��ن کمي��زي ک��ه ب��ه لح��اظ مجهول المکان ب��ودن ابالغ احضاريه ب��ه نامبرده ممکن 
نگرديده اس��ت احضارمي ش��ودتادروقت رس��يدگي س��اعت 8:30صبح مورخ 1395/11/24دراين 
ش��عبه )101جزايي دادگاه عمومي گرگان واقع درخيابان شهيدبهش��تي روبروي مخابرات (حاضرش��ده 
وازاته��ام منتس��به درپرون��ده 101/95/564ازخوددفاع نماينددرصورت ع��دم حضورياعدم اعالم 
عذرموج��ه دادگاه تصمي��م مناس��ب اخذمي نماي��د مديردفترش��عبه 101دادگاه کيفري دوشهرس��تان 

گرگان –فرخي نژاد

اگه��ي احضارمته��م واب��الغ وقت دادرس��ي دراجراي ماده 344قانون ائين دادرس��ي کيفري دادگاههاي 
عمومي وانقالب بدينوسيله به متهم اقاي سينااوالدي به اتهام ايرادصدمه بدني عمدي وتهديدموضوع 
ش��کايت اق��اي عل��ي جالل��ي فرزندغالمرضاک��ه بلحاظ مجهول الم��کان بودن ابالغ احضاري��ه به وي ممکن 
نگردي��ده اس��ت ابالغ مي شودتادرس��اعت هش��ت ونيم صبح م��ورخ 1395/11/24جهت رس��يدگي 
ومواجهه حضوري درشعبه 102دادگاه کيفري دوگرگان حاضرشده وازاتهام منتسبه درپرونده کالسه 
بايگاني 102/95/1103کيفري دواين شعبه ازخوددفاع نمايند./.پ منشي شعبه 102دادگاه کيفري 

دوشهرستان گرگان

درخص��وص تجديدنظرخواه��ي خان��م ش��هربانومطلبي باوکال��ت حم��زه گرزي��ن ب��ه طرفي��ت اداره ثبت 
اس��نادوامالک گ��رگان خورش��يدمطلبي مهرزادمطلب��ي سيدمحس��ن حس��يني عل��ي مطلب��ي نس��بت ب��ه 
دادنام��ه ش��ماره 9509970059201225ص��ادره ازش��عبه ي��ازده دادگاه عمومي حقوق��ي گ��رگان 
نظرب��ه اينک��ه تجديدنظرخواندگان )مهرزادمطلبي-سيدمحس��ن حس��يني وعل��ي مطلبي(مجهول المکان 
مي باشندلذامس��تندابه ماده 346قانون ائين دادرس��ي دادگاه هاي عمومي وانقالب درامورمدني مراتب 
دري��ک نوبت دريک��ي ازروزنامه هاي کثيراالنتش��اردرج مي گرددتاتجديدنظرخواندگان )مهرزادمطلبي-

سيدمحس��ن حس��يني وعلي مطلبي(دردفترش��عبه يازده حقوقي گرگان حاضرونس��خه ثاني دادخواس��ت 
وضمائم تجديدنظرخواهي رادريافت نموده وچنانچه پاسخي داريدظرف ده روزپس ازرويت اخطاريه به اين 

دادگاه اعالم نماييديابه دادگاه تحويل دهيدواال پرونده باهمين کيفيت به تجديدنظرارسال مي گردد.
مديردفترشعبه يازده دادگاه عمومي حقوقي گرگان

اقاي ابوالفتح عزيزي فرزندزين العابدين به شرح درخواستي که به کالسه 950690اين شوراثبت گرديده 
درخواس��ت صدورگواهي انحصاروراثت نموده واعالم داش��ته که زين العابدين عزيزي فرزندمحمدبه 
ش��ماره شناس��نامه 31صادره ازش��اهروددرتاريخ 95/8/19دراقامتگاه دائمي خودشهرستان گرگان 

فوت نموده وورثه /وراث حين الفوت وي عبارتنداز/عبارتست از: 
1-ابوالفتح عزيزي فرزندزين العابدين ش ش 98ت ت 1340/2/18پسرمتوفي

2-علي اصغر عزيزي فرزندزين العابدين ش ش 23ت ت 1343/1/21پسرمتوفي
3-ابراهيم عزيزي فرزندزين العابدين ش ش 872ت ت 1347/12/12پسرمتوفي

4-مهدي عزيزي فرزندزين العابدين ش ش 445ت ت 1352/6/10پسرمتوفي
5-فاطمه زهرا عزيزي فرزندزين العابدين ش ش 153ت ت 1345/7/13دخترمتوفي

6-عفت عزيزي فرزندزين العابدين ش ش 26897ت ت 1354/6/1دخترمتوفي
7-ازينب عزيزي فرزندزين العابدين ش ش 2641ت ت 1359/6/1دخترمتوفي

والغيراينک شوراپس ازانجام تشريفات مقدماتي درخواست مزبوررايک نوبت اگهي مي نمايدتاهرکس 
اعتراض��ي داردوياوصي��ت نام��ه اي ازمتوفي نزداومي باش��دازتاريخ انتش��اراگهي ظ��رف يک ماه به اين 

شورامراجعه وتقديم نمايدواال گواهي صادرخواهدشد./
رئيس شعبه ششم حقوقي شوراي حل اختالف گرگان

پرون��ده کالس��ه 9509980056500536ش��عبه 6دادگاه عمومي حقوق��ي گ��رگان تصمي��م نهاي��ي 
ش��ماره 95099700565919 خواهان:سرپرس��تي پس��ت بانک استان گلس��تان باوکالت خانم ساره 
س��ادات کس��ائيان فرزندس��يدرضابه نش��اني اس��تان گلستان-شهرس��تان گرگان-گ��رگان –خيابان 
وليعصرپاس��اژارياطبقه 5واحد134 خواندگان:1-اقاي محمدعلي ذاکري فرزندرمضانعلي به نش��اني 

استان گلستان –شهرستان گرگان-گرگان-افتاب 22-کوچه زرين گل5-سرنبش-)*ع2(
2-اقاي محس��ن احمدباقري فرزندحجت اله به نش��اني اس��تان گلس��تان –شهرس��تان گرگان-گرگان-

اداره پست-شهرس��تان گرگان- 3-اقاي ميثم مهاجربادکوبه فرزندس��هراب به نش��اني استان گلستان 
–شهرستان گرگان-گرگان-گرگانجديد-شهرک شهدا)*ع2( 4-اقاي ميثم کاوياني فرزندشعبانعلي به 
نشاني استان گلستان –شهرستان گرگان-گرگان-چاله باغ-قدس چهارم-فرعي 2-مجتمع گل محمدي 
–ط1-)*ع2   قراردادگاه  درخصوص دادخواست خانم ساره سادات کسائيان به وکالت ازپست بانک استان 
گلستان به طرفيت اقايان 1-ميثم مهاجربادکوبه فرزندسهراب2-ميثم کاوياني فرزندشعبانعلي 3-محسن 
احمدباق��ري فرزندحج��ت ال��ه 4-محمدعلي ذاک��ري فرزندرمضانعلي دايربرصدورقرارتامين خواس��ته 
ب��ه مبل��غ 480/000/000ري��ال دادگاه باتوجه به محتواي پرونده نظربه دادخواس��ت تقديمي ومالحظه 
اوراق مويدس��مت وتصويرقرارداداعطاي تس��هيالت مستنددادخواست وديگراوضاع وقراين درپرونده 
واينکه قراردادمستندخواسته درحکم اسنادرسمي مي باشدمجموعا درخواست خواهان راوارددانسته 
ب��ه اس��تنادبندالف م��اده 108قانون ائين دادرس��ي دادگاهه��اي عمومي وانق��الب درامورمدني وقانون 
اص��الح م��اده 15قانون عمليات بانکي بدون رباقرارتامين خواس��ته مع��ادل مبلغ 480/000/000ريال 

ازام��وال ب��ال مع��ارض وخارج ازمثتثنيات دين خواندگان به نحوتضامني صادرواعالم مي گردد.قرارصادره 
ابتدااجراوسپس ابالغ خواهدشدوظرف ده روز ازتاريخ ابالغ قابل اعتراض درهمين دادگاه مي باشد./ا

اسماعيل قاسمي فر- رييس شعبه ششم دادگاه عمومي )حقوقي(گرگان-

اگهي مزايده ) مرحله اول (
به موجب دادنامه ش��ماره 551 س��ال 92 صادره از ش��عبه دهم دادگاه حقوقي گرگان محکوم عليه علي 
محمد بهرامي باالجاده فرزند مصطفي به مبلغ 188/818/260 موسسه مالي و اعتباري عسکريه مبلغ 
9/440/913 ريال به عنوان نيم عشر دولتي و همچنين پرداخت هزينه کارشناسي محکوم و بدهکار 
مي باش��د که محکوم عليه جهت پرداخت بدهي خودرو به ش��ماره پالک 59-528ب44 را تعرفه نموده 
است که خودرو موصوف بدوا توقيف پس از جري تشريفات قانوني کارشناسي و قيمت گذاري از طريق 
مزايده حضوري بفروش ميرس��د طالبين خريد مي توانند در جلس��ه مزايده ش��رکت و پيش��نهاد خود را 
ارائه و تسليم نمايند .  نظريه کارشناسي : محل نگهداري خودرو فوق پارکينگ جامي واقع در کمر بندي 
گرگان مي باشد . الف ( مشخصات فني خودرو مورد بازديد : خودرو سواري شخصي پژو پارس به رنگ 
س��فيد روغني مدل 1388 داراي موتور چهار س��يلندر س��وخت بنزين شماره موتور 12488118279 
ش��ماره شاس��ي 845272 به ش��ماره انتظامي 59-528ب 44 مي باش��د ب( وضعيت خودرو در هنگام 
بازديد خودرو فوق درپارکينگ جامي شهرس��تان گرگان مورد بازديد قرار گرفته اس��ت لوالي اينه بغل 
س��مت چپ شکس��نه مالحظه گرديد و به دليل عدم دسترس��ي به س��وئيچ قادر به روش��ن کردن ان جهت 
بررس��ي وضعيت موتور و سيس��تم انتقال نيروي ان )گيربکس��و ديفرانس��يل ( نشده و ضيعت الستيکها 
خوب ارزيابي مي گردد نظريه با عنايت به مراتب فوق قيمت خودرو سواري شخصي پژو پارس به شماره 
59-528-ب44 به مش��خصات بند الف با لحاظ مدل و رنگ با توجه به وضعيت ان به ش��رحي که فوقا 
بدان پرداخته شدو بر فرض داشتن بيمه شخص ثالث در بازار فعلي ) اذر ماه نود و پنج ( يکصد و نود 
و پنج ميليون ريال )195/000/000 ريال ( ارزيابي و اعالم مي گردد.  زمان و مکان مزايده  1-زمان 
مزايده : روز شنبه مورخه 1395/11/16 ساعت 9 الي 10 صبح  2- مکان مزايده : دفتر شعبه چهارم 

اجراي احکام مدني متمرکز دادگستري گرگان 
شرايط مزايده 1-مزايده از مبلغي که توسط کارشناس تعيين گرديده شروع و برنده مزايده کسي است 
که باالترين مبلغ را در جلسه زايده قبول نمايد   2- برنده مزايده مي بايست 10% مبلغ مورد پيشنهاد 
را نقدا به حساب دادگستري واريز و مابقي ان را ظرف يک ماه از تاريخ اجراي مزايده به حساب سپرده 
واريز و قبض واريز ش��ده را تحويل دايره اجرا نمايد در غير اين صورت وفق ماده 129 قانون اجراي 
احکام مدني س��پرده پس از کس��ر هزينه هاي اجرايي به نفع دولت ضبط و اگهي مزايده تجديد خواهد 
شد . 3- طالبين خريد مي توانند يک هفته قبل از اجراي مزايده با هماهنگي اين اجراي احکام از ملک 
توقي��ف ش��ده بازدي��د نماين��د 4- تحويل مال مورد مزايده پس ازتاييد صح��ت مزايده از ناحيه دادگاه 
ص��ادر کنن��ده اجرايي��ه خواه��د بود در صورت عدم تاييد صحت مزايده اي اجرا مس��ئوليتي در رابطه با 
خريدارندارد فقط مبلغ توديع شده عودت خواهد شد .  5- مزايده با حضور نماينده محترم دادستان 

دادسراي عمومي و انقالب گرگان و نماينده اجراي احکام مدني انجام خواهد شد . 
شريعتي – مدير دفتر شعبه چهارم اجراي احکام مدني متمرکز دادگستري گرگان

اگهي مزايده مرحله اول 
به موجب پرونده کالس��ه 950168 اجرايي ش��عبه دوم اجراي احکام مدني گرگان ) متمرکز ( مبني بر 
فروش ملک توقيفي در نشاني گرگان بلوار نهار خوران سروش جنکل لنتهاي سروش يکم مجتمع سازگار 
طبقه پنجم غربي از اموال محکوم عليه که حسب تقاضاي محکوم له اقاي فرامرز سازگار فرزند هارون 
تقاضاي برگزاري مزايده که طي بازديد کارشناس به قيمت 8/300/000/000 ريال ) معادل هشتصد 
و سي ميليون تومان ( براورد قيمت ده است که پس از جري تشريفات قانوني از طريق مزايده حضوري 
بفروش مي رس��د طالبين خريد مي توانند در جلس��ه مزايده ش��رکت و پيش��نهاد خود را ارائه و تس��ليم 

نمايند .  توصيف اجمالي ملک بر اساس ماده 128 قانون اجراي احکام مدني  
مشخصات ملک : وضعيت ثبتي 1- مطابق سند مالکيت بصورت ششدانگ يکدستگاه اپارتمان مسکوني 
از ي��ک مجتم��ع اپارتمان��ي ده واح��دي واق��ع در طبقه پنجم غربي به مس��احت 255/78 متر مربع انباري 
ش��ماره 10 بمس��احت 7/21 مترمربع با حق اس��تفاده از پارکينگ ش��ماره 3 بمساحت 14/73 متر مربع 
واقعات در همکف با قدر الس��هم از عرصه و س��اير مش��اعات و مش��ترکات طبق قانون تملک اپارتمان ها 
موض��وع پ��الک ثبت��ي 12/16558 اصل��ي بخ��ش 4 حوزه ثبتي گرگان ک��ه در تاريخ 1391/2/10 ذيل 
ثبت 23839 دفتر امالک 171 صفحه 74 در حصه و مالکيت خانم نگار س��ازگار فرزند فرامرز مس��تقر 
گردي��ده ک��ه در قطع��ه زمين طلق بمس��احت 1000 متر مربع احداث بن��ا گرديده داراي ابعاد کلي مطابق 
س��ند مالکيت و مش��خصات فني بش��رح ذيل مي باش��د 2- مالک فعلي خانم نگار س��ازگار فرزند فرامرز 
بوده که با قدمت 8 سال و دارا بودن صورتمجلس تفکيکي شماره 8117-91/2/12 بودن و يکفقره 
س��ند مالکيت رس��مي هم اکنون در مرحله بهره برداري و در تصرف اقاي کاويان مي باش��د 3- بر اس��اس 
پاسخ استعالم شماره 23891-92/9/12 شمسي صادره از شهرداري گرگان ملک با کاربري مسکوني 

تراکم ويژه نهار خوران جنوبا بگذر 8 متري بن بست که فاقد تعريض مي باشد .
مش��خصات فني و س��ازه اي : سيس��تم اس��کلت بتني بدنه داخلي اندرود گچ نقاش��ي ش��ده نماي بيرون 
تمام س��نگ پنجره ها يوپي وي س��ي دوجداره درب ورودي گاو صندوقي ايفون تصويري رنگي مجهز به 
اسانسور و امکانات سونا و جکوزي و سيستم گرمايشي موتورخانه مرکزي بانضمام رادياتورهاي داخلي 
و سرمايش��ي اس��پيلت که پوش��ش سقف نهايي تراس بام تخت امتيازات و منصوبات شامل يک انشعاب 
اب و گاز مشترک و برق تکفاز 25 امپر مجزي  ارزش و قيمت ملک مورد مزايده : با بررسي بعمل امده 
ارزيابي ششدانگ يکدستگاه اپارتمان با مشخصات فوق را باعنايت به موقعيت مکاني و مساحت اعياني 
و قدمت بنا و فاصله ان از خيابان اصلي وضعيت ظاهري با در نظر گرفت جميع جهات موثر در قضيه و بر 
اساس نرخ عادالنه سال 1395 جمعا برابر با مبلغ 8/300/000/000 ريال ) هشت ميليارد ميليون 

ريال ( براورد و اعالم ميدارد . زمان و مکان مزايده 
زمان مزايده : روز شنبه شانزدهم بهمن ماه سال 1395 ساعت 10 تا 11 )1395/11/16(

مکان مزايده : شعبه دوم اجراي احکام مدني متمرکز دادگستري شهرستان گرگان 
ش��رايط مزايده 1-مزايده از مبلغي که توس��ط کارش��ناس تعيين گرديده ش��روع و برنده مزايده کس��ي 
اس��ت که باالترين مبلغ را در جلس��ه زايده قبول نمايد   2- برنده مزايده مي بايس��ت 10% مبلغ مورد 
پيش��نهاد را نق��دا ب��ه حس��اب دادگس��تري واري��ز و مابقي ان را ظرف يک ماه از تاري��خ اجراي مزايده به 
حساب 2171294778000 سپرده دادگستري واريز و قبض واريز شده را تحويل دايره اجرا نمايد 
در غير اين صورت وفق ماده 129 قانون اجراي احکام مدني س��پرده پس از کس��ر هزينه هاي اجرايي 
ب��ه نف��ع دول��ت ضب��ط و اگهي مزايده تجديد خواهد ش��د . 3- طالبين خري��د مي توانند يک هفته قبل از 
اج��راي مزاي��ده ب��ا هماهنگ��ي اين اجراي احکام از ملک توقيف ش��ده بازديد نمايند 4- تحويل مال مورد 
مزاي��ده پ��س ازتايي��د صح��ت مزايده از ناحيه دادگاه صادر کننده اجرايي��ه خواهد بود در صورت عدم 
تاييد صحت مزايده اي اجرا مس��ئوليتي در رابطه با خريدارندارد فقط مبلغ توديع ش��ده عودت خواهد 
ش��د .  5- کليه هزينه هاي نقل و انتقال ملک / زمين اعم از ماليات عوارض و هزينه دفتر خانه و غيره 
بر عهده برنده مزايده اس��ت .6- مزايده با حضور نماينده محترم دادس��تان دادس��راي عمومي و انقالب 
گرگان و نماينده اجراي احکام مدني انجام خواهد شد. مدير اجراي احکام مدني شعبه دوم دادگستري 

گرگان – شبنم هاشمي  
-------------------------------------------------

 پرونده کالس��ه 9509981721100412ش��عبه يازدهم ش��وراي حل اختالف مجتمع شهيدقدوس��ي 
شهرستان گرگان تصميم نهايي شماره 9509971721100801

خواهان:تعاوني اعتباراميدجلين باوکالت خانم س��ميه جانزاده گلوگاه فرزندموس��ي به نش��اني گرگان 
.خياب��ان وليعصر.عدال��ت 13مجتمع اميرکبير.طبق��ه 5واحد86دفتروکالت مريم نودهي خوانده:خانم 

شه دخت طرازفرزندميراحمدبه نشاني مجهول المکان  
خواسته :مطالبه وجه بابت    راي قاضي شورا ... درخصوص دعوي تعاوني اعتباراميدجلين به نمايندگي 
غالمرضاپايين محلي باوکالت س��ميه جانزاده گلوگاه بطرفيت ش��ه دخت طرازبه خواس��ته مطالبه طلب 
ب��ه مبلغ دوميليون ودويس��ت هزارتومان هزينه دادرس��ي وخس��ارت تاخيرتاديه وح��ق الوکاله وکيلي 
باعنايت به محتويات پرونده وقرارداداعطايي تسهيالت شماره 2401902-69باتوجه به اظهارات وکيل 
خواهان ونظربه اينکه خوانده باوصف ابالغ در95/9/3درروزنامه فناوران به چاپ رس��يده درجلس��ه 
شوراحاضرنشده وهيچ دليل ومدرکي جهت برائت ذمه خويش به دفترشوراارائه ننموده است وباعنايت 
به نظريه مشورتي اعظاي شورابه شرح صورتجلسه مورخه 95/10/2لذاشورادعوي خواهان راواردوثابت 
دانس��ته ومس��تندابه ماده 9قانون ش��وراهاي حل اختالف ومواد198و522و519و515قانون ايين 
دادرس��ي مدن��ي و220و221و219و210قان��ون مدن��ي حکم به محکوميت خوان��ده به پرداخت مبلغ 
دوميليون ودويس��ت هزارتومان بابت اصل خواس��ته وهفتادوس��ه هزارتومان هزينه دادرس��ي ومبلغ 
يک ميليون وسيصدوبيست هزارريال حق الوکاله وکيل درحق خواهان صادرواعالم مي گردد.درضمن 
خس��ارت تاخيرتادي��ه ازتاري��خ تقديم دادخواس��ت 95/6/25تازمان اجراي حکم براس��اس ش��اخص 
اعالمي بانک مرکزي درحق خواهان صادرواعالم مي گردد.راي صادره غيابي ظرف مهلت بيست روزپس 
ازاب��الغ قاب��ل واخواه��ي وباانقضاي مهلت قابل اعتراض درمحاکم عمومي گرگان ميباش��د قاضي ش��عبه 

يازدهم شوراي حل اختالف گرگان –رضاادينه شاه..

آگهی راجع به غايب 
به حکايت محتويات پرونده کالسه 950142 که در ايبن شعبه دادگاه  
در دست بررسی است خانم فاطمه آب نيکی فرزند قربان دادخواست 
م��وت فرض��ی به طرفيت دادس��تان عمومی و انقالب ش��هرری تقديم 
دادگس��تری ش��هرری نموده است و چنين اظهار داشته است که آقای 
مهدی اب نيکی فرزند قربان دارنده شماره شناسنامه 11058 متولد 
1325 صادره از آب نيک از س��ال 1370  به دليل داش��تن بيماری 
اعصاب و روان از س��ال 1370 منزل را ترک نموده اس��ت و تاکنون 
مراجع��ت نک��رده و ناپدي��د ش��ده و هيچگونه خبری از وی در دس��ت 
نيس��ت لذا اطالعات خود را در اختيار اين دادگاه قرار دهند تا حقی 
از کسی تضييع نگردد جهت سهولت بيشتر اطالع رسانی شماره تلفن 
02155909292 دادگستری شهرری جهت انعکاس اطالعات مفيد 
اعالم می شود اين آگهی 3 نوبت متوالی هر يک به فاصله يک ماه در 

اجرای ماده 1023 قانون مدنی منتشر خواهد شد.م الف: 5256
ريي��س ش��عبه نه��م دادگاه حقوق��ی )خان��واده( ش��هرری- زيدال��ه 

خداياری 

گواهی حصر وارثت
خان��م مين��و آزادان  دارای  ش��ماره شناس��نامه 6068 ب��ه  ش��رح 
دادخواس��ت به کالس��ه 1039/958/95 از اين دادگاه درخواست 
گواه��ی حصروراث��ت نموده وچنين توضيح داده ش��ده که ش��ادروان 
منور زندی به شماره شناسنامه 23 در تاريخ 1395/10/1 اقامتگاه 
دائمی خود درگذش��ته و ورثه حين الفوت  آن مرحوم منحصراس��ت 

به عبارتند از: 
1- مصطفی آزادان  به ش ش 235 پسر متوفی 

2- مجيد آزادان  به ش ش 282  پسر متوفی
3- مالک آزادان  به ش ش 3830 پسر متوفی

4- مريم آزادان  به ش ش 2276 دختر متوفی
5- ملک آزادان  به ش ش 3594  دختر متوفی
6- مينو آزادان  به ش ش 6068  دختر متوفی
7- قاسم آزادان  به ش ش 670 همسر متوفی

متوفی به غير از نامبردگان فوق الذکر ورثه ديگری ندارد.
اينک با انجام تش��ريفات مقدماتی درخواس��ت مزبور را در يک نوبت 
آگهی می نمايد تا هر کسی اعتراضی دادرد ويا وصيتنامه ای از متوفی 
نزد او باش��د از تاريخ نش��ر آگهی ظرف مدت يکماه به دادگاه تقديم 

دارد واال گواهی صادر خواهد شد.م الف: 5866
 رئيس شعبه 958 شورای حل اختالف ری 

ابالغ اجرائيه 
به حکايت پرونده کالسه 92/3/95 و به موجب دادنامه شماره 453 
مورخ 95/07/29 صادره از شعبه سوم شورای حل اختالف شورای 
ح��ل اخت��الف دادگاه عمومی بخش کهريزک محکوم عليه آقای همايون 
س��لطانی محکوم به پرداخت ماهيانه مبلغ س��يصد هزار تومان بابت 
نفقه از تاريخ 94/5/11 لغايت پايان س��ال 94 و از تاريخ 95/1/1 
لغايت صدور حکم ماهيانه مبلغ سيصد و پنجاه هزار تومان به عنوان 
اصل خواسته و پرداخت شصت هزار تومان به عنوان هزينه دادرسی 
و مبل��غ يکص��د و پنج��اه ه��زار تومان بابت هزينه کارشناس��ی در حق 
محک��وم له��ا و همچنين نيم عش��ر دولتی به مبلغ 511000 تومان در 
حق صندوق دولت گرديده اس��ت، لذا وفق مقررات مراتب برای يک 
نوبت در جرايد کثيراالنتش��ار درج و محکوم عليه ظرف مدت ده روز 
پس از نشر می تواند با حضور در دفتر شعبه نسبت به دريافت اصل 

برگ اجرائيه اقدام نمايد. م الف: 5857
مدير دفتر شعبه سوم شورای حل اختالف بخش کهريزک 

اخطار اجرائی 
مشخصات محکوم عليه

نام: حجت اله 
نام خانوادگی : اميری جوقان 

نام پدر: علی 
نشانی : مجهول المکان

مشخصات محکوم له 
نام: عباس 

نام خانوادگی: جمالی
نام پدر : نصرت اله

نشانی محل اقامت : دولت آباد- خ علی نواز ک حسن زاده پالک 30 
محکوم به

به موجب رای شماره 838 تاريخ 95/8/17 حوزه 965 شورای حل 
اختالف شهرس��تان ری که قاطعيت يافته اس��ت محکوم عليه محکوم 
اس��ت به پرداخت مبلغ 75/000/000 ريال بابت اصل خواس��ته و 
مبلغ 580/000 ريال بابت هزينه های دادرسی در حق محکوم له و در 
خصوص خسارت تاخير تاديه از تاريخ سررسيد چک مورخ 994367-
95/3/25 به مبلغ 35/000/000 ريال و دو فقره سفته  به شماره 
ه��ای 856575 و 856576 ه��ر ک��دام به مبل��غ دو ميليون تومان از 
تاريخ  تقديم دادخواست مورخ 95/5/27  لغايت اجرای حکم که در 

اجرای احکام محاسبه خواهد شد در حق محکوم له.
مطابق مقررات محکوم عليه مکلف است:

پس از ابالغ اين اخطار اجرائی ظرف ده روز مفاد آن را به موقع اجرا 
بگ��ذارد و ي��ا ترتيب��ی برای پرداخ��ت محکوم به و يا انجام تعهد و مفاد 
رای بدهد در غير اين صورت پرونده جهت اقدام قانونی برای اجرای 

حکم به اجرای احکام دادگستری محل تحويل خواهد شد.
م الف: 5862

رئيس شعبه 965 شورای حل اختالف شهرستان ری 

گواهی حصر وارثت
آقای ابوالفضل گندم کار دارای  ش��ماره شناس��نامه 1670 به  ش��رح 
دادخواس��ت به کالس��ه 1044/958/95 از اين دادگاه درخواست 
گواه��ی حصروراث��ت نموده وچنين توضيح داده ش��ده که ش��ادروان 
ش��مس ال��ه گن��دم کار جوش��قانی به ش��ماره شناس��نامه 7 در تاريخ 
1395/6/21 اقامت��گاه دائم��ی خود درگذش��ته و ورثه حين الفوت  

آن مرحوم منحصراست به عبارتند از: 
1- غالمرضا گندم کار  1648 پسر متوفی 

2- ابوالفضل گندم کار  1670  پسر متوفی
3- علی گندم کار   1478  پسر متوفی

4- طاهره گندم کار 14 دختر متوفی
5- طيبه گندم کار   162  دختر متوفی

6- زهرا گندم کار  4385  دختر متوفی
7- فاطمه طحان جوشقانی  2 همسر متوفی

متوفی به غير از نامبردگان فوق الذکر ورثه ديگری ندارد.
اينک با انجام تش��ريفات مقدماتی درخواس��ت مزبور را در يک نوبت 
آگهی می نمايد تا هر کسی اعتراضی دادرد ويا وصيتنامه ای از متوفی 
نزد او باش��د از تاريخ نش��ر آگهی ظرف مدت يکماه به دادگاه تقديم 

دارد واال گواهی صادر خواهد شد.م الف: 5875
 رئيس شعبه 958 شورای حل اختالف ری 

مفقودی
کارت خودرو وانت پيکان  به شماره شهربانی 792 ج 11 ايران 31 به 
 G 813336 شماره موتور 11487069712 و شماره شماره شاسی
NAAA 36 AA 89 بنام سيد نورعلی حسينی فرزند سيد ميرزا علی 

به شماره شناسنامه 397 مفقود و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

مفقودی
برگ س��بز پژو پارس مدل 1393 به ش��ماره ش��هربانی 645 ص 73 
ايران 72 به ش��ماره موتور K 0477885 124 و به ش��ماره شاس��ی 
NAAN 01 CA 2 EH 140588 مفق��ود و از درج��ه اعتب��ار س��اقط 

می باشد.

مفقودی
کارت هوشمند ناوگان باری به شماره 2966363 بنز مايلرکمپرسی 

مفقود و از درجه اعتبار ساقط می باشد. 

قراردادهاي تعريف شده از نوع اختيار فروش است. سرمايه گذاران 
فقط مي توانند نسبت به اخذ موقعيت خريد در نمادهاي ايجاد شده 
اقدام کنند و اخذ موقعيت فروش تنها به منظور بستن موقعيت هاي 
خريد قبلي اخذ شللده، امکان پذير خواهد بود. قراردادهاي اختيار 
معامله فروش بر روي سللهام پايه شللرکت هاي ملي صنايع مس 
ايللران، فللوالد مبارکه اصفهان و ايران خودرو، از روز شللنبه مورخ 

۲۵ دي ماه در بورس تهران آغاز به کار مي کند.
بلله نقللل از اداره ابزارهللاي نوين مالي شللرکت بورس، طبق ماده 
۷ دسللتورالعمل معامات قراردادهاي اختيار سللهام، در اولين روز 

معاماتي هر زيرگروه هم ماه، حداقل يک قرارداد اختيار معامله در 
سود، يک قرارداد اختيار معامله بي تفاوت و يک قرارداد معامله در 
زيان درج مي شود. همچنين نام فارسي قراردادهاي اختيار معامله 
مشتمل بر سهم پايه -قيمت اعمال- تاريخ سر رسيد است. الزم 

به ذکر است که نمادهاي مذکور با حرف ط آغاز مي شوند.
براين اساس سبک اعمال قراردادهاي فوق از نوع اروپايي بوده، به 

اين معنا که فقط در سررسيد قابليت اعمال خواهند داشت.
همچنين نحوه اعمال، نحوه اعمال قراردادها به صورت غيرخودکار 
اسللت. بلله ايللن ترتيب که دارندگان موقعيللت باز خريد در صورت 

تمايللل بلله اعمال بايد درخواسللت اعمال خود را از طريق کارگزار 
مربوطه و مطابق با قرارداد مشللتري -کارگزار- ، به اتاق پاياپاي 
اعام کنند. الزم به ذکر اسللت قراردادهاي تعريف شللده از نوع 
اختيار فروش اسللت. سللرمايه گذاران فقط مي توانند نسبت به اخذ 
موقعيت خريد در نمادهاي ايجاد شللده اقدام کنند و اخذ موقعيت 
فروش تنها به منظور بسللتن موقعيت هاي خريد قبلي اخذ شللده، 
امللکان پذيللر خواهد بود. در ضمن تسللويه در قراردادهاي اختيار 
معامله سللهام به سلله صورت صرفًا نقدي، اول نقدي بعد فيزيکي 

و صرفًا فيزيکي امکانپذير است.

شنبه 25 دي ماه کليد مي خورد:

اجرايي شدن 
قراردادهاي اختيار 
فروش در بورس تهران


