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ناهماهنگي شاخص هاي آسيايي در آخرين روز 
کاري هفته

در آخري��ن روز کاري هفت��ه در 
بازارهاي جهاني، قيمت س��هام 
بازارهاي آسيايي در هنگ کنگ 
و ک��ره جنوبي بهت��ر از ميانگين 
ديگر بازارها بوده اس��ت در حالي 
که افزايش ين ژاپن موجب شده 
اس��ت بازارهاي سهام توکيو در 

زير خط ميانگين قرار بگيرند. شاخص هاي اصلي در بازارهاي 
هند، سنگاپور،مالزي و تايوان نيز با روند صعودي رو به رو شدند 
در حالي که بورس کره جنوبي بدون تغيير ش��اخص، معامالت 
هفتگي را خاتمه داد. بازارهاي آسيايي آخرين روز معامالتي هفته 
را در مسير ناهمواري سپري کردند در حالي که افت شاخص ها 
در ژاپن و افزايش ش��اخص ها در هنگ کنگ به ثبت رس��يد. به 
نقل از س��نا، افزايش قيمت يورو در بازار ارز جهاني و همچنين 
بي ثباتي در بازار اوراق قرضه از ديگر عوامل ايجاد آشفتگي در 
بازارهاي آسيايي عنوان شده است. قيمت سهام بازارهاي آسيايي 
در هنگ کنگ و کره جنوبي بهتر از ميانگين ديگر بازارها بوده 
است در حالي که افزايش ين ژاپن موجب شده است بازارهاي 
س��هام توکي��و در زير خط ميانگي��ن قرار بگيرند. از طرف ديگر، 
س��يگنال هاي منتش��ر شده از سوي بانک مرکزي اروپا مبني بر 
تقويت زيربناهاي اقتصادي در اين منطقه و حمايت از کشورها 
در مقاب��ل بح��ران موجب رش��د قيمت ي��ورو در بازار ارز جهاني 
ش��د. در بازار کريپتوکرنس��ي ها نيز ثبات قيمت بيت کوين پس 
از افت متوالي چهار روزه به ثبت رسيد در حالي که نگراني ها از 
ريسک هاي موجود در اين بازار، موجب کم رونقي معامالت بيت 
کوين نسبت به ساير رقبا شده است. اما با توجه به فصل اعالم 
گزارش درآمد شرکت ها، سرمايه گذاران در انتظار گزارش هاي 
مثبت موسس��ه جي پي مورگان و ولز فارگو هس��تند تا نسبت به 
بهبود س��وددهي اين ش��رکت ها در سال جاري اطمينان حاصل 
کنند. در سوي ديگر، در بازارهاي سهام آسيايي شاخص تاپيکس 
ژاپن با افت 0.6 درصدي رو به رو شد در حالي که قيمت سهام 
فروشگاه هاي زنجيره اي eleven-7 با افت همراه شد و قيمت 
سهام هلدينگ فروشگاه هاي زنجيره اي فاميلي مارت نيز در پي 
اعالم گزارش عملکرد ضعيف، افت ش��ديدي را به ثبت رس��اند. 
در ادامه، نيکي ژاپن کاهش 0.2 درصدي داش��ت و ش��اخص 
اصل��ي ب��ورس هنگ کنگ افزاي��ش 0.7 درصدي را از آن خود 
کرد. ش��اخص هاي اصلي در بازارهاي هند، س��نگاپور،مالزي و 
تاي��وان ني��ز ب��ا روند صعودي رو به رو ش��دند در حالي که بورس 
کره جنوبي بدون تغيير شاخص، معامالت هفتگي را خاتمه داد. 
در اين بين، شاخص آسيا پاسفيک رشد 0.2 درصدي داشت در 
حالي که شاخص آتي اس اند پي 0.7 درصد مثبت شد و فوتسي 
لندن نيز 0.1 درصد افزايش داشت. قيمت نفت سبک تگزاس 
با افت 0.6 درصدي به هر بش��که 63 دالر و 42 س��نت رس��يد در 
حالي که قيمت نفت برنت نيز با کاهش 0.2 درصدي هر بشکه 
69 دالر معامله ش��د. قيمت طال نيز با افزايش 0.5 درصدي به 

هر اونس يک هزار و 329 دالر معامله شد.

پيشخوان

بورس

مديرعامل س��ازمان مرکزي تعاون روس��تايي ايران با اشاره به 
ل��زوم راه ان��دازي ب��ورس جهاني زعفران گفت که 50 درصد از 
هزينه خريد زعفران فروخته ش��ده به اين س��ازمان از پنج شنبه 

21 دي ماه به کشاورزان پرداخت شد.
نقل از ايرنا، علي اوسط هاشمي در جريان سفر به تربت حيدريه و 
بازديد از مراکز خريد توافقي زعفران در اين شهرستان با اشاره 
به اينکه هيچکس با خريد زعفران توس��ط تعاوني روس��تايي 
مخالف نيس��ت، افزود: البته اين بدان معنا نيس��ت که بالفاصله 
زعف��ران را در بازاره��اي داخل��ي يا خارج��ي عرضه کنيم، زيرا 
رويک��رد جدي��د وزارت جهاد کش��اورزي کنترل و تثبيت قيمت 
زعفران به شکلي است که به هيچ يک از عوامل توليد و عرضه 

اين محصول فشار وارد نشود.
مديرعامل سازمان مرکزي تعاون روستايي ايران با بيان اينکه 
اکنون ۸5 درصد زعفران جهان در ايران توليد مي شود، گفت: اما 
واقعيت تلخ آن است که تاکنون کنترل درستي بر روي مبادي 
توزيع و صادرات صورت نگرفته و نتيجه آش��فته بازاري اس��ت 
که نتيجه فرآيند آن بر توليد کنندگان يعني کش��اورزان، فش��ار 

مضاعف وارد کرده است.
هاشمي افزود: اگر حتي اندکي احساس کنيم با عرضه زعفران 
کنترل و تثبيت قيمت از دس��ت ما خارج مي ش��ود، بالفاصله 
جل��وي ص��ادرات زعفران را مي گيريم زيرا بايد همگان بدانند و 
اي��ن موض��وع را درک کنند ک��ه توليد کننده ايراني بايد بر بازار 

جهاني زعفران قيمت بگذارد و نه دالالن و واسطه ها.
وي در ادامه با بيان اينکه بر اين اس��اس سياس��ت جديد وزارت 
جه��اد کش��اورزي ايج��اد تحول در دو ح��وزه داخلي و خارجي 
متمرکز ش��ده اس��ت گفت: در حوزه خارجي اکنون مذاکراتي با 
سفير کشور اسپانيا را در دستور کار قرار داده ايم تا از اين پس با 
ادبيات جديدي زعفران خود را به اين کش��ور صادر کنيم و آن 
پذيرش ايران از س��وي اس��پانيا به عنوان يک 'شريک تجاري' 
اس��ت، زيرا تمايل داريم ما نيز در عرصه تصميم س��ازي ها و 

تصميم گيري هاي بازار جهاني زعفران سهيم باشيم.
هاش��مي افزود: در حوزه داخلي نيز ضمن آنکه از اتحاديه هايي 
حمايت مي کنيم که به نفع اعضاي خود فعاليت کنند، بر توسعه 
تش��کل هاي توليدي، تحقق س��رمايه گذاري هاي مش��ترک و 
توصيه به کش��اورزان مبني بر تغيير الگوي کش��ت از س��نتي به 

مدرن و توسعه اراضي يکپارچه تاکيد داريم.

وي ضمن رد تاثير بسته بندي در نحوه فروش زعفران، گفت: 
زعفران يک کاالي مصرفي صرف نيست که فروش آن وابسته 
به نوع بس��ته بندي باش��د، بلکه يک محصول پايه و مادر اس��ت 
که از قبل آن مي توان در توليد صنايع غذايي، صنايع دارايي و 

بهداشتي آرايشي استفاده کرد.
هاش��مي افزود: همچنين بنا داريم در آينده نزديک نس��بت به 
راه ان��دازي ب��ورس جهان��ي زعفران اقدام کني��م و تحقق اين 
مهم حتي با دپوي محصول در داخل کش��ور، جهان را تش��نه 
زعف��ران ک��رده و آنه��ا را ملزم به تعيين قيمت جهاني توس��ط 

ايران خواهيم کرد.
مديرعامل سازمان مرکزي تعاون روستايي ايران با بيان اينکه 
راه ان��دازي بورس ه��اي محل��ي و منطق��ه اي و ملي براي اين 
محصول کارساز نيست، گفت: بايد از خام فروشي آن ممانعت 
ش��ود، لذا با توجه به اينکه قالب توليد محصول در داخل ايران 
است بايد منافع در يک سبد چيده شود تا در آن به نام ايران در 

بازارهاي جهاني به دنبال حق خود باشيم.
هاش��مي از اجراي طرح خريد توافقي زعفران براي حمايت از 

کشاورزان و زعفران کاران به عنوان يک تجربه مثبت ياد کرد 
و اف��زود: اگ��ر زير بار بدترين فش��ارهاي مالي هم قرار بگيريم، 

نخواهيم گذاشت اين حرکت نو دچار آسيب شود.
وي به گردش مالي اين محصول در بازارهاي جهاني اش��اره و 
اظه��ار ک��رد: با توجه ب��ه گردش مالي و ارزش افزوده ۸ ميليارد 
دالري اين محصول در بازارهاي جهاني، عمال ايران به عنوان 
توليد کننده س��هم چنداني ندارد و اگر بتوانيم حداقل 3 ميليارد 
دالر آن را به چرخه اقتصاد کشور برگردانيم در سال 120 هزار 
ميليارد ريال از خروج ارز جلوگيري ش��ده و چنانچه اين اعتبار 
در بخش توليد و اش��تغال همين اس��تان هزينه ش��ود، تحول در 

اين حوزه را همگان شاهد خواهند بود.
وي از کارگاه ه��اي آموزش��ي و اس��تفاده از ف��ارغ التحصيالن 
دانش��گاهي به عنوان يک عنصر محرک در حوزه زعفران ياد 
کرد و افزود: با توجه به فضاي آموزشي موجود در استان و اين 
شهرس��تان ها بايد استانداردس��ازي و ارتقاي محصول زعفران 
به عنوان يک نياز در جامعه دانش��گاهي احس��اس ش��ود تا فارغ 
التحصي��الن بتوانن��د بعد از دانش��گاه به اي��ن موضوع بصورت 

علمي و پژوهشي ورود پيدا کنند.
معامله ���1400 کيلوگرم زعفران در قالب معامالت بورس

رييس بانک زعفران و کارگزار بورس زعفران تربت حيدريه نيز 
در جريان بازديد هاشمي از اين بانک گفت: هدف از تاسيس اين 
بانک که براي نخس��تين با در ايران فعاليت خود را آغاز کرده، 

حفظ و نگهداري بهداشتي و کنترل شده زعفران است.
غالمرضا کريمي با بيان اينکه جلوگيري از به باد رفتن دسترنج 
کشاورزان از ديگر اهداف تشکيل بانک است، افزود: از ابتداي 
خريد توافقي زعفران تاکنون نزديک به 5 تن زعفران کشاورزان 
منطقه خريداري شده که يک تن و 400 کيلوگرم آن در قالب 

معامالت بورس بوده است.
وي همچنين از احداث پايانه صادراتي محصوالت کش��اورزي 
با محوريت زعفران و پسته ظرف 2 سال آينده در تربت حيدريه 
خبر داد و گفت: اکنون در مرحله اخذ مجوز هس��تيم که بعد از 
کس��ب آن در زميني به مس��احت 20 هکتار در شهرک صنعتي 
ش��ماره دو احداث مي ش��ود تا تمام مراحل فرآوري، عرضه و 

صادرات محصوالت ياد شده را انجام دهد.
علي اوسط هاش��مي معاون وزير جهاد کش��اورزي و مديرعامل 
سازمان مرکزي تعاون روستايي ايران امروز در سفر يک روزه 
ب��ه ترب��ت حيدريه پس از بازدي��د از روند خريد توافقي زعفران 
در تعاون روس��تايي، در جهاد کش��اورزي تربت حيدريه به ديدار 
زعفرانکاران رفت و از مجموعه گلوبال و همچنين بانک زعفران 

در تربت حيدريه بازديد کرد.
يک��ي از ش��اخص ترين محص��والت کش��اورزي منطقه تربت 
حيدريه زعفران اس��ت و شهرس��تان هاي زاوه و تربت حيدريه با 
داشتن بيش از 20 هزار هکتار کشتزار زعفران، خود را به عنوان 

پايتخت زعفران ايران و جهان مطرح کرده اند.
استان خراسان رضوي 70 هزار هکتار اراضي زير کشت زعفران 
دارد که 117 هزار خانوار به کشت اين محصول مشغول هستند 
و از اي��ن مي��زان 14 ت��ا 15 ه��زار خانوار در تربت حيدريه به اين 

کار اشتغال دارند.
ميانگين توليد زعفران در استان خراسان رضوي چهار کيلوگرم 
در هکت��ار اس��ت ک��ه اين رقم در منطقه ترب��ت حيدريه به 4.2 
کيلوگ��رم مي رس��د. مرکز شهرس��تان 225 ه��زار نفري تربت 
حيدريه در 150 کيلومتري و شهرستان ۸0 هزار نفري زاوه در 

167 کيلومتري جنوب غربي مشهد قرار دارند.

مدیرعامل سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران خبر داد؛

بورس جهانی زعفران در آستانه راه اندازی

 اخبار جدید از سود سهام عدالتفواید قيمت تضميني گندم در بورس کاال  بازار سرمایه از رباخواري مبراست  
حجت االس��الم س��يدمحمد رجاي��ي 
باغس��يايي گفت بازار س��رمايه يکي از 
مکان هايي است که بنگاه هاي اقتصادي 

مي توانند از آنجا تأمين مالي شوند.
عض��و هيئ��ت علمي دانش��گاه عالمه 

طباطباي��ي اظه��ار کرد: با توجه به اينکه در بازار س��رمايه، اوراق 
معامله مي شود بنابراين مسئله ربا هم در آن مطرح نمي شود و در 
اين زمينه خيال همه راحت است، از سوي ديگر بازار سرمايه نقش 
زيادي در تأمين سرمايه دارد. به نقل از ايکنا، اين روزها پنجاهمين 
سالگرد تأسيس بازار سرمايه در ايران است. بدون ترديد اين بخش 
از اقتصاد کش��ور در طي اين پنجاه س��ال خدمات ش��ايان توجهي 
ارائه داده اما به دليل بانک محوري اقتصاد ايران، توجه جدي به 

توانايي هاي اين بخش همچنان مغفول مانده مانده است.

مديرعامل بورس کاالي ايران با اشاره به 
اين که در شرايط کنوني اجراي سياست 
خريد تضميني گندم براي دولت بدليل 
ب��ار مالي بس��يار س��نگيني امکان پذير 
نيست گفت: بايد به سمتي پيش برويم 

که سياست قيمت تضميني گندم را در قالب بورس کاال اجرايي 
کنيم. حامد سلطاني نژاد در گفتگو با تسنيم گفت: براي ورود گندم 
به بازار س��رمايه يکي از ش��رايط اين است که گندم مورد حمايت 
دولت بايد استانداردهاي حداقلي را داشته باشد. مديرعامل بورس 
کاالي اي��ران اف��زود: مطابق م��اده 33 قانون افزايش بهره وري 
محصوالت کشاورزي، محصوالتي که قرار است در بورس کاال 
عرضه شوند و شکل حمايتي آنها از قالب خريد تضميني به قيمت 

تضميني تبديل شود هر سال بايد تعيين شوند.

به نقل از ايس��نا، آن طور که س��ازمان 
خصوصي سازي اعالم کرده عده اي از 
مشموالن سهام عدالت براي دريافت 
س��ود س��هام خود هنوز شماره شباي 
بانک��ي اعالم نکرده ان��د به گفته علي 

اش��رف عبدا... پوري حس��يني رييس سازمان خصوصي سازي 
يکي از استنباط ها از اين موضوع اين است که آن ها خود جزو 
دهک هاي پايين درآمدي به حساب نمي آورند و ميخواهند اين 

مبالغ به کم درآمد هاي واقعي تخصيص پيدا کند.
به گفته پوري حسيني رييس سازمان خصوصي سازي، سياست 
سازمان خصوصي سازي اين است که سهامي که به مشموالن 
متعلق نشده را در ليست واگذاري به عموم قرار دهد و احتماال 

آن سهم ها از طريق بورس عرضه عمومي شود.

بورس تهران در انتظار پشت سر گذاشتن ريسک هاي سياسي
اين هفته قيمت بيش��تر س��هم ها در بازار سرمايه ايران 
نوسان زيادي را تجربه نکردند؛ در عين حال هفته آينده 
بورس تهران مي تواند با مش��خص ش��دن ريسک هاي 
سياس��ي همچون موضوعات مربوط به برجام س��مت و 

سوي جديدي به خود بگيرد.
ب��ه نق��ل از ايس��نا، در پنج روز کاري ب��ورس تهران در 
هفت��ه جاري ش��اخص کل بازده نق��دي و قيمتي 256 
واحد افزايش يافت و از تراز 95 هزار و 929 تا 96 هزار 

و 1۸6 باال رفت.
بورس تهران اين روزها با ريس��ک هاي سيس��تماتيک 
همراه است چرا که بسياري منتظر نظر آمريکا در مورد 
برج��ام هس��تند. تعليق تحريم ها ي��ا اجراي مجدد آنها 
ميتوان��د بر روي تصميمات معامله گران بازار س��رمايه 
تاثير داش��ته باش��د و روند معامالت تاالر شيشه اي را به 

سمت و سويي خاص ببرد.
در هفته هاي گذشته دماسنج بازار سرمايه توانسته بود تا 

کانال 9۸ هزار واحدي باال رود به طوريکه در روزهاي 
پياپي با رش��د 1000 واحدي مواجه مي ش��د بس��ياري 
معتق��د بودند رش��د قيمت ه��اي جهاني روي معامالت 
بورس تاثير گذاشته و باعث کانال شکني هاي شاخص 
ش��ده اس��ت. در عين حال نوسانات شاخص کل در اين 

هفته چندان زياد نبود.

در ماه هاي گذشته قيمت فلزات اساسي از جمله مس و 
روي افزايش قابل توجهي داشت و اين موضوع توانست 
روند معامالت گروه فلزي را در بورس تهران رونق دهد. 
در طي پنج روز کاري اين هفته نيز سهم هايي در گروه 

فلزات اساسي با افزايش قيمت روبرو شد.
در ابتداي اين هفته در گروه خودرو شاهد کاهش قيمت 
س��هم ها بوديم اما در روز پاياني روند قيمت س��هم هاي 
خودرويي شاهد رشد بود. به طوريکه چند نماد پر معامله 
اين گروه روي نوس��انات دماس��نج بازار س��رمايه تاثير 

بسزايي داشته است.
شاخص آزاد شناور نيز در طي اين مدت 476 واحد رشد 
کرد و رقم 103 هزار و 473 را تجربه کرد. شاخص بازار 
اول نيز توانست از تراز 6۸ هزار و 69 واحدي تا رقم 6۸ 
هزار و 22۸ باال رود. همچنين شاخص بازار دوم با رشد 
673 مواجه ش��د. ش��اخص صنعت در اين مدت با رش��د 

15۸ واحد تا رقم ۸4 هزار و 759 باال رفت.

آگهي حصر وراثت
بدينوسيله آقاي پرويز احمدزاده گبلو به شرح پرونده کالسه اين شورا درخواست گواهي 
حصر وراثت نمودند و چنين توضيح دادند که شادروان خانم مظم خانم ناصرپورگبلو 
فرزند حس��نقلي به ش��ماره شناس��نامه 2790 در تاريخ 1395/01/25 در اقامتگاه خود 
ب��ه عل��ت بيماري ه��اي مرتبط با فش��ار خون ب��ه درود حيات گفت��ه ورثه آن مرحوم 
منحصر اس��ت: 1- پرويز احمدزاده گبلو فرزند آرام با کد ملي 1490233229نس��بت 
فرزند2- بهزاد احمدزاده گبلو فرزند آرام با کد ملي 1372073۸09نس��بت فرزند3- 
بهن��ام احم��دزاده گبل��و فرزند آرام با کد ملي 1372073795نس��بت فرزند4- بهروز 
احمدزاده گبلو فرزند آرام با کد ملي 13774909۸1نسبت فرزند5- حوريه احمدزاده 
گبل��و فرزن��د آرام ب��ا کد ملي 1490233520 نس��بت فرزند6- زه��را احمدزاده گبلو 
فرزن��د آرام ب��ا کد ملي 504027۸721 نس��بت فرزن��د7- زينب احمدزاده گبلو فرزند 
آرام با کد ملي 504027۸731 نس��بت فرزند۸- فاطمه احمدزاده گبلو فرزند آرام با 
کد ملي 1372996303 نس��بت فرزند9- مهناز احمدزاده گبلو فرزند آرام با کد ملي 
1372996311 نس��بت فرزند اينک با انجام تش��ريفات مقدماتي درخواس��ت مذبور را 
در يک نوبت آگهي مينمايد تا هر کس اعتراض دارد و يا وصيتنامهاي از متوفي نزد 
او باش��د از تاريخ نش��ر آگهي ظرف يک ماه به ش��وراي حل اختالف اصالندوز تقديم 
دارد و اال گواهي صادر و هر وصيتنامه اي جز سري و رسمي که بعد از اين موعد ابراز 

شود از درجه اعتبار ساقط و بالاثر خواهد بود. م الف 7223
مسئول دفتر شوراي حل اختالف شعبه سه بخش اصالندوز – مريم شکيبايي

آگهي فقدان سند مالکيت
آقاي رمضانعلي شجاعي طرقچي با وکالت محمدابراهيم توپا اسفندياري 
با ارائه دو برگ استش��هاد محلي مصدق طي درخواس��ت مورخ 96/9/2۸ 
تقاضاي صدور س��ند المثني )شش��دانگ اعياني يک باب خانه کارخانه 
ش��اليکوبي( تح��ت پ��الک 25/1 - اصل��ي واقع در بخ��ش ده حوزه ثبتي 
شهرستان بابل که در صفحه 74 جلد 7 ذيل شماره 704 ثبت گرديده در 
اثر جابجايي مفقود ش��ده را نموده اس��ت. در اجراي ماده 120- اصالحي 
آيي��ن نام��ه قان��ون ثبت مراتب در يک نوبت آگهي تا چنانچه اش��خاصي 
مدعي انجام معامله يا وجود س��ند مالکيت نزد خود مي باش��ند ظرف 10 
روز از تاريخ انتش��ار آگهي اعتراض خود را به همراه اصل س��ند مالکيت يا 
س��ند معامله به اداره ثبت محل ارائه و رس��يد دريافت نمايند. چنانچه پس 
از اتمام مدت مقرر اعتراض ارائه نگردد و يا در صورت اعتراض اصل سند 
مالکيت يا سند معامله ارائه نشود اين اداره مطابق مقررات اقدام به صدور 

سند مالکيت المثني به نام مالک خواهد نمود. م الف 96/100/410
تاريخ انتشار: 96/10/23

خسروي - رئيس ثبت اسناد و امالک بابل

شعبه 9 دادگاه خانواده شهرستان رشت
آگهي ابالغ وقت رسيدگي

در خص��وص دادخواس��ت في��روزه آبريزه به طرفي��ت آقاي مهدي علي اکبرزاده فرزند فريدون به 
خواس��ته طالق از ناحيه زوجه به کالس��ه 961204 تس��ليم دادگاه نموده که جهت رس��يدگي به 
شعبه نهم دادگاه عمومي رشت ارجاع گرديده وقت رسيدگي به تاريخ 96/11/30 ساعت 12/30 
صبح مراتب يک نوبت در يکي از جرايد کثيراالنتشار آگهي منشر مي شود تا خوانده از تاريخ نشر 
آخرينآگهي ظرف يک ماه به دفتر دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نش��اني کامل خود نس��خه دوم 
دادخواست و ضمائم را دريافت نمايد.و در وقت مقرر باال جهت رسيدگي حضور به هم رساند.در 

غيراين صورت دادگاه عيابا رسيدگي و تصميم مقتضي اتخاذ خواهد نمود.م/الف6200
مدير دفتر شعبه نهم دادگاه خانواده رشت-قديريان

-----------------------------------------
آگهي مزايده اموال غير منقول )نوبت اول(

شماره پرونده اجرايي 960010 / 10 اجرا - به موجب دادنامه شماره 950302 مورخه 95/7/6 
صادره از شعبه دهم دادگاه عمومي حقوقي اردبيل و مفاد اجرائيه شماره 9510420405700007 
محکوم عليه آقاي حسين جوانمرد محکوم گرديده است به پرداخت مبلغ 2/000/000/000 
ريال از بابت اصل خواس��ته و مبلغ 69/290/000 ريال از بابت خس��ارت دادرس��ي و نيز مبلغ 
43/200/000 ريال از بابت حق الوکاله مرحله بدوي و خسارت تاخير و تاديه از سر رسيد لغايت 
پرداخت محکوم به در حق آقاي احمد صفائي ينگجه و مبلغ 100/000/000 ريال از بابت نيم 
عشر دولتي در حق صندوق دولت، با توجه به امتناع محکوم عليه از پرداخت مبلغ فوق ،محکوم 
له تقاضاي فروش اموال معرفي شده پالک ثبتي 2۸766 فرعي از 6۸62 اصلي بخش 2 اردبيل 
مفروز و مجزي از 2۸657 قطعه 9 از سوي محکوم عليه جهت استيفاي محکوم به را نموده 
که عبارت است. يک واحد خدماتي به شماره قطعه 9 و بمساحت 56/37 متر مربع و يکي از 
واحدهاي س��اختمان نورا مش��تمل بر )زيرزمين تجاري+ همکف تجاري با دو بالکن تجاري+ 
پنج طبقه با ده واحد خدماتي مي باشد. کل ساختمان داراي نماي ترکيبي از سنگ تراورتن و 
غيره.... اجرا ش��ده، داراي آسانس��ور بوده، داخل واحد بس��يار شيک با سيستم گرمايشي پکيج، 
کف اتاقها و سالن از جنس سراميک ، ديوارها رنگ آميزي سقف کاذب دور باکس مي باشد. 
لذا ارزش شش دانگ ملک فوق با توجه به موقعيت محل و مکان ، نوع کاربري،نوع و کيفيت 
س��اخت، نحوه دسترس��ي به معابر و با لحاظ س��اير عوامل دخيل و تاثير گذار در امر کارشناس��ي 
،بدون احتس��اب س��اير بازداش��تيها، مطالبات ش��هرداري ، بانک و ساير ارگانها، بگونه هاي که 
ب��دون هيچگون��ه پرداختي قابل انتقال باش��د. جمعا" به مبل��غ 2/150/000/000ريال معادل 
دويس��ت و پانزده ميليون تومان برآورد و تعيين ميگردد(.بنابراين در اجراي ماده 114 قانون 
اج��راي اح��کام مدن��ي موعد مزايده جهت فروش اموال توقيفي ک��ه با حضور نماينده محترم 
دادسرا برگزار خواهد شد مزايده به روز دوشنبه مورخه 96/11/16 از ساعت 10 الي 11 تعيين 
مي شود طالبين محترم مي توانند در موعد مقرر در محل مزايده واقع در دفتر شعبه دهم اجراي 
احکام دادگاه حقوقي اردبيل واقع در )کارشناس��ان- ش��هرک اداري( حاضر و در جلس��ه مزايده 
ش��رکت نموده و قيمت پيش��نهادي خودش��ان را اعالم نمايند مزايده از قيمتي که کارش��ناس 
محترم تعيين نموده شروع و به باالترين قيمت پيشنهادي فروخته خواهد شد.برنده مزايده ده 
درصد بهاء را في المجلس به عنوان س��پرده به اجراي احکام تس��ليم و ظرف يکماه نس��بت به 
پرداخت بقيه بهاي اموال اقدام مي کند. چنانچه برنده مزايده در موعد مقرر بقيه بهاي اموال 
را نپردازد س��پرده او پس از کس��ر هزينه مزايده به نفع دولت ضبط و مزايده تجديد خواهد ش��د 
ضمنا" کليه مخارج مزايده بر عهده محکوم عليه مي باش��د. خريداران مي توانند پنج روز قبل 

از مزايده با همکاري اجراي احکام از مورد مزاده بازديد نمايند.
منشي شعبه دهم اجراي احکام مدني اردبيل- سليمانيان

--------------------------------------------------
دادنامه

پرونده کالس��ه 96099۸0493100506 ش��عبه 1 ش��وراي حل اختالف شهرس��تان اردبيل 
تصميم نهايي شماره 960997049310071۸- خواهان: آقاي يوسف نصرت پور فرزند وکيل 
با وکالت آقاي رضوان حس��ين زاده حفظ آباد فرزند س��ليمان و آقاي س��جاد بشاش��ي سقزچي 
فرزند محمد رضا همگي به نشاني اردبيل چهارراه امام خميني روبروي بانک ملي ساختمان 
مرکزي وکال طبقه دوم دفتر وکالت- خوانده: آقاي ياسر معراجي به نشاني- خواسته: مطالبه 
وجه. راي قاضي شورا: در خصوص دعويي يوسف نصرت پور با وکالت رضوان حسين زاده و 
سجاد بشاشي بطرفيت ياسر معراجي بخواسته مبلغ 41/500/000 ريال با احتساب خسارات 
دادرس��ي بابت فاکتور هاي پيوس��ت دادخواس��ت که ممضي به امضاء خوانده بوده و نيز مابقي 
به اس��تناد ش��هادت ش��هود بابت معامله پرينتر شورا با مالحظه جامع اوراق و محتويات پرونده، 
دادخواس��ت تقديمي وکالي خواهان و مس��تندات ابرازي ايش��ان نظر به اينکه تصوير مصدق 
فاکتور هاي مس��تند دعوي و موداي گواهي گواهان تعرفه خواهان مش��عر بر مديونيت خوانده 
بوده و خوانده با وصف ابالغ از طريق نشر آگهي با عدم حضرش دليلي بر رد ادعاي خواهان 
ارائه و ابراز ننموده اس��ت در نظر ش��ورا دعوي مطروحه وارد تش��خيص و به تجويز مادتين 
19۸و515 قانون آيين دادرس��ي مدني حکم بر محکوميت خوانده به پرداخت 41/500/000 
ريال اصل خواس��ته و 1/1۸7/500 ريال دادرس��ي صادر و اعالم مي دارد راي صادره غيابي و 

ظرف 20 روز از ابالغ قابل واخواهي در اين ش��ورا و س��پس ظرف 20 روز ديگر قابل تجديد 
نظر خواهي در محاکم عمومي  اردبيل مي باشد.

قاضي شعبه اول شوراي حل اختالف اردبيل- قلي زاده
--------------------------------------------------

آگهي حصر وراثت
آقاي عليرضا س��بحاني الوارس داراي شناس��نامه بش��ماره 14502471۸0 به شرح پرونده کالسه 
1546-96 اين ش��ورا درخواس��ت گواهي حصر وراثت نموده و چنين توضيح داده که ش��ادروان 
عش��قعلي س��بحاني الوارس به ش��ماره شناس��نامه 1567 در تاريخ 96/10/13 در اردبيل اقامتگاه 
دائمي خود بدرود حيات گفته، ورثه آن مرحوم منحصر است به: 1- عليرضا سبحاني آلوارس به 
ش.ش 14502471۸0 پسر متوفي2- سميه سبحاني آلوارس به ش.ش 1443 دختر متوفي3- 
س��ولماز س��بحاني آلوارس به ش.ش 4۸44 دختر متوفي4- اعظم س��بحاني آلوارس به ش.ش 
12766 دختر متوفي5- صفيه فالحي فرزند حسن به ش.ش 657 همسر متوفي 6- گلثوم مرادي 
آلوارس فرزند حمداله به ش.ش ۸07 مادر متوفي. اينک با انجام تشريفات مقدماتي در خواست 
مزبور را در يک نوبت آگهي مي نمايد ، هر کس اعتراض دارد و يا وصيت نامهاي از متوفي نزد او 
مي باشد . از تاريخ نشر آگهي ظرف يک ماه به شورا تقديم دارد و اال گواهي صادر و هر وصيتنامه 

جز سري و رسمي که بعد از موعد ابراز شود از درجه اعتبار ساقط و بال اثر خواهد بود .
رييس شعبه 11 شور اي حل اختالف اردبيل- بدري

--------------------------------------------------
آگهي حصر وراثت

آقاي س��يد س��تار تيموري هيبت لر داراي شناس��نامه بشماره 227 به شرح پرونده کالسه 96-1535 
اين شورا درخواست گواهي حصر وراثت نموده و چنين توضيح داده که شادروان سيد عادل تيموري 
هيبت لر به شماره شناسنامه 3 در تاريخ 96/2/29 در اردبيل اقامتگاه دائمي خود بدرود حيات گفته، 
ورثه آن مرحوم منحصر است به: 1- سيد ستار تيموري هيبت لر به ش.ش 227 فرزند سيد عادل پسر 
متوفي2- سيد مجتبي تيموري هيبت لر به ش.ش 6120 فرزند مير عادل پسر متوفي3- مير هاشم 
تيموري هيبت لر به ش.ش 229 فرزند ميرعادل پسر متوفي4- صديقه تيموري هيبت لر به ش.ش 
16544 فرزند مير عادل دختر متوفي5- رقيه تيموري هيبت لر به ش.ش 1450539۸66 فرزند مير 
عادل دختر متوفي6- شهناز تيموري هيبت لر به ش.ش 226 فرزند مير عادل دختر متوفي7- ريحان 
خانم اماني به ش.ش 1 فرزند مير امن اله زوجه متوفي. اينک با انجام تشريفات مقدماتي در خواست 
مزب��ور را در ي��ک نوب��ت آگه��ي مي نماي��د ، هر کس اعتراض دارد و يا وصيت نامهاي از متوفي نزد او 
مي باشد . از تاريخ نشر آگهي ظرف يک ماه به شورا تقديم دارد و اال گواهي صادر و هر وصيتنامه جز 

سري و رسمي که بعد از موعد ابراز شود از درجه اعتبار ساقط و بال اثر خواهد بود .
رييس شعبه 11 شور اي حل اختالف اردبيل- بدري

------------------------------------------------------
گهي 

پيرو آگهي منتشره در پرونده کالسه 96099۸0404500075 بشما خانم ليال عالئي يقيني فرزند 
قهرمان ابالغ ميگردد ظرف مهلت 7 روز از تاريخ انتش��ار آگهي نظريه کارشناس��ي را از دفتر دادگاه 
شعبه پنجم عمومي حقوقي اردبيل دريافت نموده چنانچه هر گونه اظهاراتي نفيا يا اثباتا داريد ظرف 

مهلت مذکور به دادگاه ارايه نماييد.
دفتر شعبه 5 دادگاه عمومي حقوقي اردبيل- دريا نورد

---------------------------------------------------
نظريه کارشناس

پرونده کالسه 903/5/96 خانواده موضوع دعوي خواهان سارا ميرزايي ده کلي فرزند مرادعلي به 
طرفيت خوانده مختار سالخورده ممتاز فرزند رسول به خواسته مطالبه نفقه معوقه خود و فرزندش 
به نام هاي محنا 12 و تمنا 6 ساله که رياست شورا ضمن پذيرش دعوي خواهان مبادرت به صدور 
ق��رار ارج��اع ام��ر به کارشناس��ي را نموده و اينجانب را جهت تعيي��ن نفقه زوجه و فرزندانش انتخاب 
فرموده اس��ت به اس��تحضار ميرس��اند ضمن مطالعه پرونده و گفتگو با زوجه اطالعات الزم راجع به 
وس��ع مالي زوج وضعيت اقتصادي و موقعيت اجتماعي زوجه را کس��ب نموده ام.نظر به اينکه زوجه 
برابر عقدنامه رسمي ش��ماره 1974۸ به تاريخ 45/4/۸ دفترخانه رسمي ش��ماره 45 کرمانش��اه همسر 
دائمي زوج مي باشد و تا زمانيکه رابطه زوجيت باقي است پرداخت نفقه به عهده زوج مي باشد لذا با 
عنايت به مراتب فوق و شاخص قيمت ها و هزينه هاي جاري و غيرقابل اجتناب زندگي روزمره نظير 
تهيه مسکن –خوراک-پوشاک-بهداشت-و درمان اياب و ذهاب و غيره و عل=ادات مسلم زندگي 
زمان و مکان مطالبه نفقه وضع معيشتي باالخص مقام و شئونات زوجه و ساير عوامل موثر در موضوع 
نفقه متعلقه به زوجه استحضارأ به مواد 1105و1106 و1107و1111 قانون مدني و ساير قواين جاري 
از تاريخ 94/1/30لغايت 96/10/15 به مدت 21/5 ماه به طور متوس��ط ماهيانه 3/000/000 ريال 
جمعد 64/500/000 ريال معادل شش ميليون و چهارصدو پنجاه هزار تومان و نفقه نامبرده تا صدر 
اجراي راي نيز ماهيانه چهارصد و پنجاه هزار تومان و نفقه هريک از فرزندان خواهان استحضارأ به 
مواد 1199و1206 قانون مدني ماهيانه دويست هزار تومان بر آورد مي گردد.ضمنأ به علت مجهول 

المکان بودن زوج امکان گفتگو با نامبرده ميسر نگرديد.)کارشناس دادگستري :صديق(
شوراي حل اختالف مالرد-شعبه 5

م الف 224

آگهي ابالغ وقت رسيدگي و دادخواست و ضمائم به اقاي /خانم 1- نجف قلي ياوري فرزند 
محم��د قل��ي 2- فرش��ته فردي��ن فرزند جواد خواهان اقاي /خانم م��ژگان قنبري به وکالت از 

بانک ملت 
دادخواستي به طرفيت خوانده اقاي / خانم به خواسته مطالبه وجه مطرح که به اين شعبه ارجاع 
و به ش��ماره پرونده کالس��ه 96099۸۸601300350 ش��عبه 13 حقوقي شوراي حل اختالف 
مجتمع شهيد مطهري )بانک ها و تصادفات (شهرستان کرمانشاه ثبت ووقت رسيدگي مورخ 
1396/11/14 ساعت 10:30 تعيين که حسب دستور دادگاه طبق موضوع ماده 73 قانون ايين 
دادرسي مدني به علت مجهول المکان بودن خوانده و درخواست خواهان مراتب يک نوبت در 
يکي از جرايد کثيراالنتشار اگهي مي گردد تا خوانده ظرف يک ماه پس از تاريخ انتشار اگهي 
به دفتر دادگاه مراجعه وضمن اعالم نش��اني کامل خود ، نس��خه ثاني دادخواس��ت و ضمائم را 

دريافت و در وقت مقرر فوق جهت رسيدگي در دادگاه حاضر گردد.
دبير ش��عبه 13 حقوقي ش��وراي حل اختالف مجتمع ش��هيد مطهري )بانک ها و تصادفات( 

شهرستان کرمانشاه - زهرا شهبازي 
--------------------------------------------------

احضار و ابالغ وقت رسيدگي از طريق نشر اگهي 
به اس��تناد ماده 73 قانون ايين دادرس��ي مدني ، بدين وس��يله به جهانبخش عزيز نژاد فرزند 
عليمراد فعال مجهول المکان ، ابالغ مي گردد حسب محتويات پرونده کالسه 960641 خانم 

روح انگيز رضايي دادخواستي به طرفيت شما به خواسته طالق به اين شعبه تقديم که وقت 
رسيدگي ان مورخه 1396/12/6 ساعت 10 تعيين گرديده است لذا در موعد مقرر فوق جهت 

رسيدگي در اين شعبه حاضر شويد در اغير اينصورت برابر مقررات اقدام مي گردد .
مدير دفتر شعبه اول دادگاه حقوقي روانسر احمدي

--------------------------------------------------
فقدان سند مالکيت

اقاي علي حيدر دژواخ طبق درخواست به شماره وارده 701/46551 - 96/10/14 و با تقديم 
دو برگ فرم استشهاديه محلي مصدق شده بشماره 6616-96/10/14 دفتر 17۸ مدعي است 
که سند مالکيت ششدانگ پالک 10622 فرعي از 10179 فرعي از 357 و 35۸ اصلي بخش 
يک حومه ذيل ثبت ۸212۸ و صفحه 345 دفتر 1/414 بنام علي حيدر دژواخ صادر و تسليم 
گرديد در اثر سهل انگاري سند مالکيت بشماره سريال 425431 مفقود شده است لذا مراتب 
طبق ماده 120- آيين نامه قانون ثبت در يک نوبت آگهي مي ش��ود تا چنانچه فرد يا افرادي 
مدعي انجام معامله يا وجود سند مالکيت در نزد آنان ميباشد از تاريخ انتشار اين آگهي به مدت 
10 روز مراتب را به اين اداره اعالم دارند در غير اينصورت نسبت به صدور سند مالکيت طبق 

مقررات اقدام و سند مالکيت اوليه از درجه اعتبار ساقط و ابطال خواهد شد./.
جعفر نظري

سرپرست ثبت اسناد و امالک شهرستان کرمانشاه ناحيه يک

خرید توافقی تجربه ای مثبت برای زعفران کاران


