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ETF ۸۳ هزار ميليارد ريال ارزش صندوق هاي
بر اس��اس جديدتري��ن آمارها، ارزش 
صندوق هاي قابل معامله در پايان دي 
ماه امسال به رقم۸۳ هزار و ۳۴۶ ميليارد 
ريال رس��يد. بر اساس اين گزارش، در 
ح��ال حاض��ر ۳۲ صندوق قابل معامله 
در بازار س��رمايه ايران فعال هستند که 
صندوق س��رمايه گذاري پروژه آرمان پرند مپنا با ۳۱ هزار ميليارد 
ريال بزرگترين صندوق ETF اس��ت. به گزارش س��نا، بر اس��اس 
جديدتري��ن آماره��ا، ارزش صندوق هاي قابل معامله در پايان دي 
ماه امسال به رقم۸۳ هزار و ۳۴۶ ميليارد ريال رسيد. بر اساس اين 
گزارش، درحال حاضر ۳۲ صندوق قابل معامله در بازار س��رمايه 
ايران فعال هس��تند که صندوق س��رمايه گذاري پروژه آرمان پرند 
مپنا با ۳۱ هزار ميليارد ريال بزرگترين صندوق ETF است. نگاهي 
به آمارهاي موجود نشان مي دهد: صندوق سرمايه گذاري اعتماد 
آفرين پارس��يان با ۹ هزار و ۴۱۲ ميليارد ريال، صندوق هاي قابل 
معامل��ه آرم��ان آت��ي کوثربا ۷ هزار و ۳۷۵ ميليارد ريال، امين يکم 
فردا با ۵ هزار و ۸۵ ميليارد ريال، صندوق پاداش سهامداري پارند 
پايدار سپهر با ۵ هزار و ۴۵ ميليارد ريال و پاداش سهامداري توسعه 
يکم با ۵ هزار و ۳۵ ميليارد ريال به ترتيب در رتبه هاي دوم تا ششم 
بزرگترين صندوق هاي ETF بازار س��رمايه قرار دارند. همچنين 
صندوق هاي سرمايه گذاري سپهر انديش نوين، توسعه اندوخته 
آينده، تجارت شاخصي کاردان و درآمد ثابت کيان در مکان هاي 

هفتم تا دهم جدول بزرگترين صندوق هاي ETF ايستاده اند.

مجوز سازمان بورس به صندوق سرمايه گذاري 
دوم اکسير فارابي

بر اس��اس اعالم س��ازمان بورس و اوراق بهادار، فعاليت صندوق 
س��رمايه گذاري دوم اکس��ير فارابي به عنوان دويس��ت و بيست و 
هش��تمين صندوق تا پايان دهم آذر ماه ۱۳۹۹ مجاز اس��ت. اين 
صندوق در اجراي ماده ۲۸ و بند ۶ ماده ۷ قانون بازار اوراق بهادار 
مصوب آذر ۱۳۸۴ و ماده ۲ قانون توسعه ابزارها و نهادهاي مالي 
جديد به منظور اجراي سياست هاي کلي اصل ۴۴ قانون اساسي 
نزد اداره ثبت ش��رکت ها و موسس��ات غيرتجاري تهران ثبت شده 
اس��ت.     صندوق س��رمايه گذاري دوم اکس��ير فارابي همچنين با 
ش��ماره۱۱۵۵۱ نزد س��ازمان بورس و اوراق بهادار به ثبت رس��يده 
است.  عملکرد اين صندوق بر اساس مفاد اساسنامه و اميدنامه و 
در چارچوب قوانين و مقررات مربوط است.  فعاليت صندوق سرمايه 
گذاري دوم اکس��يرفارابي، تحت نظارت س��ازمان بورس و اوراق 
بهادار انجام شده و متولي صندوق نيز به طور مستمر فعاليت آن را 
زير نظر دارد. مديريت دارايي هاي صندوق که عمدتاً شامل سهام 
شرکت هاي پذيرفته شده در بورس مي شود، توسط مدير سرمايه 
گذاري صندوق صورت مي گيرد. همچنين سرمايه گذاران در ازاي 
س��رمايه گذاري در اين صندوق گواهي س��رمايه گذاري دريافت 
مي کنند. صدور واحد سرمايه گذاري و ابطال آنها بر اساس ارزش 
خال��ص دارايي ه��اي روز بعد از ارايه درخواس��ت صورت مي گيرد. 
ضامن صندوق نيز پرداخت وجوه س��رمايه گذاران حداکثر ۷ روز 

پس از ارايه درخواست ابطال را ضمانت کرده است.

پيشخوان

بورس

عضو س��ابق هيات مديره س��ازمان بورس با اش��اره به مزيت هاي 
راه اندازي صندوق ارزي گفت: زماني که با نوس��انات ارز در بازار 
مواجه هستيم عده اي نگران افت ارزش دارايي  ها هستند از اين 
رو اقدام به خريد فيزيک اس��کناس ارز از بازار مي کنند، بنابراين 
با کاهش اس��کناس مواجه مي ش��ويم در بازار ارز افزايش تقاضا و 

کاهش عرضه به التهاب بازار دامن مي زند.
عضو س��ابق هيات مديره س��ازمان بورس علت اصلي توقف راه 

اندازي صندوق هاي ارزي در بورس را افشا کرد.
به نقل از ايلنا، علي سعيدي درباره آخرين تصميمات براي راه اندازي 
صندوق ارزي در بورس و علت طوالني شدن روند راه اندازي آن 
گفت: سازمان بورس مقررات صندوق ارزي را با همکاري و نظارت 
معاونت ارزي بانک مرکزي تدوين کرده است. عضو سابق هيات 
مديره سازمان بورس درباره عدم راه اندازي صندوق ارزي در بورس 
اظهار داشت: در روند راه اندازي صندوق ارزي مشکالت متعددي 
وجود دارد که ارتباطي با موضوع ارز ندارد. يکي از اين موارد اين 
است که در ماده ۱۴ برنامه ششم توسعه براي راه اندازي صندوق 
ارزي در بورس شرطي گذاشته شده مبني بر اين که شرکت هايي 
که بانک در آنها سهم ۵۰ درصدي دارند يا اين که امکان نفوذ در 
هيات مديره آنها را داشته باشند، براي اينکه بخواهند در صندوق ها 
نقشي داشته باشند بايد از بانک مرکزي مجوز دريافت کنند. وي 
ادامه داد: متقاضيان راه اندازي صندوق هاي   هم ش��رکت هاي 
تامين سرمايه هستند که بانک ها در اين شرکت ها حضور دارند. 

در اين مدت براي راه اندازي صندوق ارزي با چنين مشکلي مواجه 
شديم و به شرکت ها اعالم کرديم که براي راه اندازي آن و حضور 
در اي��ن صندوق ه��ا بايد مجوز بانک مرکزي را دريافت کنند البته 

س��ازمان هم با بانک مرکزي در اين باره مکاتبات بس��يار زيادي 
داش��ته اس��ت. تنها راهکار راه اندازي صندوق ارزي اين است که 
بانک مرکزي به ش��رکت هاي تامين س��رمايه که از زيرمجموعه 

بانک ها هستند مجوز ارائه دهد.
مزيت هاي راه اندازي صندوق ارزي ���

عضو س��ابق هيات مديره س��ازمان بورس با اش��اره به مزيت هاي 
راه اندازي صندوق ارزي گفت: زماني که با نوس��انات ارز در بازار 
مواجه هستيم عده اي نگران افت ارزش دارايي  ها هستند از اين 
رو اقدام به خريد فيزيک اس��کناس ارز از بازار مي کنند، بنابراين 
با کاهش اس��کناس مواجه مي ش��ويم در بازار ارز افزايش تقاضا و 
کاهش عرضه به التهاب بازار دامن مي زند. س��عيدي افزود: با راه 
اندازي صندوق ارزي به جاي اينکه افراد فيزيک ارز را خريداري 
کنند، واحد صندوق ارزي را خريداري مي کنند و همان نوسانات 
ارز را خواهند داشت اما مدير صندوق، پولي را که از افراد به ازاي 
فروش واحد ارزي گرفته را در بانک سپرده گذاري مي کند بنابراين 
موجودي فيزيکي اسکناس ارز در بازار حفظ مي شود و با کمبود 
ارز مواجه نخواهيم ش��د. از س��وي ديگر به افراد س��پرده گذار، ارز و 
نرخ سود ۷ درصدي ارائه مي شود. به طور قطع راه اندازي صندوق 
ارزي به ثبات بازار ارز مي تواند کمک کند. وي با اشاره به ميزان 
حداقل س��رمايه براي ورود ش��رکت ها به تاسيس صندوق ارزي 
گفت: براي شرکت هاي سبدگردان اگر دارايي صندوق بيشتر از 
۵۰۰ ميليارد تومان باش��د ميزان س��رمايه گذاري آن شرکت بايد 
حداقل ۱۰ ميليارد تومان و در غير اين صورت ساير شرکت هاي 
سبدگردان با سرمايه ۲ ميليارد تومان مي توانند اقدام به تاسيس 

صندوق ارزي کنند.

عضو سابق هیات مدیره سازمان بورس از الزام موافقت بانک  مرکزی خبر داد؛

راه اندازی صندوق ارزی در ایستگاه میرداماد

»وبشهر« هم خریدار، هم فروشنده بود   هپکو سهامداران را به مجمع فراخواندضرورت بازار سرمایه،سهامداري با نگاه بلندمدت  
مديرعامل کارگزاري بانک س��په گفت 
س��هامداران نبايد خود را اسير موج هاي 
احساسي خريد و فروش در بورس کنند 
چ��را ک��ه در اين ص��ورت با ضرر و زيان 
در بازار سهام مواجه مي شوند. به نقل از 

ايبنا، سيد ابراهيم عنايت افزود: فعاالن بازار سهام براي سرمايه 
گذاري در بورس و خريد و فروش سهام بايد قطعا با نگاه بلندمدت 
در تاالر شيشه اي فعال باشند؛ چراکه سرمايه گذاري هاي کوتاه 
مدت مخاطره آفرين اس��ت و اين گونه س��هامداران در اين فضا 
متضرر مي شوند. مديرعامل کارگزاري بانک سپه درباره وضعيت 
حال حاضر بورس گفت:  اگر مشکل خاصي در دو حوزه سياسي 
و اقتص��ادي پي��ش نيايد رون��د حرکتي بورس و معامالت مثبت 

خواهد بود.

ش��رکت توليد تجهيزات سنگين هپکو 
از تمامي سهامداران، وکيل يا قائم مقام 
قانوني صاحب سهم و همچنين نماينده يا 
نمايندگان اشخاص حقوقي براي حضور 
در مجمع عمومي عادي فوق العاده دعوت 

کرد. شرکت توليد تجهيزات سنگين هپکو سهامداران را به مجمع 
عمومي عادي به طور فوق العاده دعوت کرد. به گزارش سنا، شرکت 
توليد تجهيزات سنگين هپکو از تمامي سهامداران، وکيل يا قائم 
مقام قانوني صاحب سهم و همچنين نماينده يا نمايندگان اشخاص 
حقوقي دعوت کرد تا در جلسه مجمع عمومي اين شرکت که در 
روز چهار شنبه نهم اسفند ماه سال جاري درمحل دفتر مرکزي 
شرکت هپکو برگزار مي شود، حضور بهم رسانند. دستور جلسه اين 

مجمع انتخاب اعضاي هيات مديره اعالم شده است.

ش��رکت توسعه صنايع بهشهر صورت 
وضعيت پرتفوي سرمايه گذاري ها در 
دوره ي��ک ماهه منتهي به ۳۰ دي ماه 
امسال را با سرمايه ۸هزار و ۲۵۰ ميليارد 

ريال منتشر کرد.
به گزارش س��نا، ش��رکت توسعه صنايع بهشهر در ابتداي دوره 
يک ماهه منتهي به پايان دي ماه امسال تعدادي از سهام چند 
ش��رکت بورس��ي را با بهاي تمام ش��ده ۴ هزار و ۲۵۶ ميليارد و 
۷۸۳ ميلي��ون ري��ال و ارزش ب��ازار ۲هزار و ۷۵۱ميليارد و ۴۱۸ 

ميليون ريال در سبد سهام خود داشت.
بهاي تمام ش��ده س��هام بورسي اين شرکت در دوره يک ماهه 
ياد شده ۵ميليارد و ۶۷۹ ميليون ريال افزايش يافت و به عدد 

۴ هزار و ۲۶۲ ميليارد و ۴۶۲ ميليون ريال رسيد.

مشخصات محكوم له,محكوم لهم 1- يوسف پورعباس مشخصات محكوم عليه,محكوم عليهم 1- 
مربوطه  اجراى حكم  درخواست  بموجب  به:  محكوم  اسماعيل نژاد  مهدى  نيا 2-  عارفى  مهدى 
 9609970915300593 مربوطه  دادنامه  شماره  و   9609980915300200 شماره  به 
محكوم عليه محكوم است به پرداخت مبلغ 80,000,000 ريال بابت اصل خواسته و پرداخت 
تاريخ سررسيد چك  از  تاديه  تاخير  و خسارت  دادرسى  بابت هزينه  ريال  مبلغ 1,875,500 

95,12,25در حق خواهان صادر و اعالم مى گردد و نيم عشر دولتى
 110/153694    مسئول دفتر شعبه شوراى حل اختالف شعبه 604 مجتمع شماره سيزده شوراى حل اختالف تهران

 آگهى ابالغ وقت رسيدگى و دادخواست و ضمائم به آقاى,خانم محمد نامدار فرزند خواهان 
آقاى حميد امراءپور دادخواستى به طرفيت خوانده آقاى محمد نامدار به خواسته مطالبه وجه 
مطرح كه به اين شعبه ارجاع و به شماره پرونده كالسه 9609980915001600 شعبه 601  
مجتمع شماره سيزده شوراى حل اختالف شهر تهران ثبت و وقت رسيدگى مورخ 1397,01,22 
ساعت 09:30 تعيين كه حسب دستور دادگاه طبق موضوع ماده 73 قانون آيين دادرسى مدنى 
به علت مجهول المكان بودن خوانده و درخواست خواهان مراتب يك نوبت در يكى از جرايد 
كثيراالنتشار آگهى مى گردد تا خوانده ظرف يك ماه پس از تاريخ انتشار آگهى به دفتر دادگاه 
مراجعه و ضمن اعالم نشانى كامل خود، نسخه ثانى دادخواست و ضمائم را دريافت و در وقت 

مقرر فوق جهت رسيدگى در دادگاه حاضر گردد. 
 110,153693 مسئول دفتر شعبه شوراى حل اختالف شعبه 601 مجتمع شماره سيزده شوراى حل اختالف تهران 

در  منتشره  آگهى هاى  پيرو  درويش  داريوش  عليه:  محكوم  برقى  زهرا  له:  محكوم 
طبق  مى شود  ابالغ  مى باشد  مجهول المكان  كه  درويش  داريوش  به  بدينوسيله  جرايد 
كالسه  پرونده  در  تهران  استان  اختالف  حل  شوراى   13 و   12 مجمع  از  صادره  اجراييه 
 9509970915702769 شماره  دادنامه  موجب  به   9509980915702036
مبلغ  پرداخت  به  است  محكوم  عليه  محكوم   608 شعبه  از  صادره   1395,09,13 مورخ 
از  مذكور  مبلغ  تاديه  تاخير  خسارت  پرداخت  نيز  و  خواسته  اصل  بابت  ريال   3,500,000
مبلغ 76,250  پرداخت  و  اجراى حكم  لغايت زمان  تاريخ سررسيد چك مورخ 1382,7,17 
مى باشد.    له  محكوم  حق  در  بدوى  مرحله  در  دادرسى  هزينه  از  ناشى  بابت خسارات  ريال 
پرداخت نيم عشر حق اجرا و نيز هزينه هاى اجرائى بر عهده محكوم عليه مى باشد.   بديهى 
اخذ  يا  معتبر  به معرفى ضامن  منوط  غيابى  اجراى حكم  بودن حكم،  غيابى  به  توجه  با  است 
مفاد  لذا  مى باشد.    عليه  محكوم  به  اجراييه  واقعى  ابالغ  يا  له،  محكوم  از  متناسب  تامين 
اجراييه صادره يك نوبت در اجراى ماده 73 آ.  د.  م و ماده 9 قانون اجراى احكام مدنى 
نسبت  آگهى  انتشار  از  پس  روز  ده  ظرف  تا  مى گردد  درج  كثيراالنتشار  جرايد  از  يكى  در 
به اجراى مفاد اجراييه اقدام گردد.   در غير اين صورت واحد اجراى احكام طبق مقررات 

نسبت به اجراى مدلول اجراييه و وصول هزينه اجرايى اقدام خواهد نمود. 
 110,153691 مسئول دفتر شعبه شوراى حل اختالف شعبه 608 مجتمع شماره سيزده شوراى حل اختالف تهران

فرزند  عبداللهى  سيدستار  آقاى,خانم  به  ضمائم  و  دادخواست  و  رسيدگى  وقت  ابالغ  آگهى   
سيدستار  آقاى,خانم  خوانده  طرفيت  به  دادخواستى  قربانى  ناصر  آقاى  خواهان  سيدمسعود 
كالسه  پرونده  شماره  به  و  ارجاع  شعبه  اين  به  كه  مطرح  وجه  مطالبه  خواسته  به  عبداللهى 
9609980915701733 شعبه 608  مجتمع شماره سيزده شوراى حل اختالف شهر تهران 
ثبت و وقت رسيدگى مورخ 1397,01,19 ساعت 10:30 تعيين كه حسب دستور دادگاه طبق 
موضوع ماده 73 قانون آيين دادرسى مدنى به علت مجهول المكان بودن خوانده و درخواست 
خواهان مراتب يك نوبت در يكى از جرايد كثيراالنتشار آگهى مى گردد تا خوانده ظرف يك ماه 
پس از تاريخ انتشار آگهى به دفتر دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانى كامل خود، نسخه ثانى 

دادخواست و ضمائم را دريافت و در وقت مقرر فوق جهت رسيدگى در دادگاه حاضر گردد. 
 110,153686 مسئول دفتر شعبه شوراى حل اختالف شعبه 608 مجتمع شماره سيزده شوراى حل اختالف تهران

على  فرزند  زهرابى  نگار  آقاى,خانم  به  ضمائم  و  دادخواست  و  رسيدگى  وقت  ابالغ  آگهى   
نگار  آقاى,خانم  خوانده  طرفيت  به  دادخواستى  شهريارى  جواد  محمد  آقاى,  خواهان  حيدر 
كالسه  پرونده  شماره  به  و  ارجاع  شعبه  اين  به  كه  مطرح  تخليه  حكم  خواسته  به  زهرابى 
9609980918901599 شعبه 640  مجتمع شماره سيزده شوراى حل اختالف شهر تهران 
ثبت و وقت رسيدگى مورخ 1397,01,27 ساعت 09:30 تعيين كه حسب دستور دادگاه طبق 
موضوع ماده 73 قانون آيين دادرسى مدنى به علت مجهول المكان بودن خوانده و درخواست 
خواهان مراتب يك نوبت در يكى از جرايد كثيراالنتشار آگهى مى گردد تا خوانده ظرف يك ماه 
پس از تاريخ انتشار آگهى به دفتر دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانى كامل خود، نسخه ثانى 

دادخواست و ضمائم را دريافت و در وقت مقرر فوق جهت رسيدگى در دادگاه حاضر گردد. 
 110,153682 مسئول دفتر شعبه شوراى حل اختالف شعبه 640 مجتمع شماره سيزده شوراى حل اختالف تهران

شرح  به   0010694579 ش  ش  به  لواسانى  نمازى  مهسا  وراثت  حصر  رونوشت  خواهان   
دادخواست تقديمى ثبت شده به كالسه 9609980915601792 از اين شورا درخواست 
لواسانى به ش ش  نمازى  گواهى حصر وراثت نموده و چنين توضيح داده كه شادروان رضا 
9 در تاريخ 96,8,27 در اقامتگاه دائمى خود بدرود حيات گفته و ورثه حين الفوت وى منحصر 
است به: 1- مهسا نمازى لواسانى به ش ش 0010694579 دختر متوفى 2- زهره نمازى 
لواسانى به ش ش 5221 دختر متوفى 3- راحله نمازى لواسانى به ش ش 8247 دختر متوفى 
4- محبوبه نمازى لواسانى به ش ش 26045 دختر متوفى 5- محسن نمازى لواسانى به ش ش 
4448 پسر متوفى اينك با انجام تشريفات مقدماتى درخواست مزبور يك نوبت آگهى مى گردد 
تا چنانچه شخصى اعتراضى دارد و يا وصيت نامه اى از متوفى نزد او مى باشد از تاريخ نشر آگهى 

ظرف مدت يكماه به اين دادگاه تقديم دارد واال گواهى صادر خواهد شد. 
 110,153677 مسئول دفتر شعبه شوراى حل اختالف شعبه 607 مجتمع شماره سيزده شوراى حل اختالف تهران

خواهان رونوشت حصر وراثت سيدناصر راد به ش ش 2058 به شرح دادخواست تقديمى 
ثبت شده به كالسه 9609980915601794 از اين شورا درخواست گواهى حصر وراثت 
نموده و چنين توضيح داده كه شادروان فاطمه عنبرائى به ش ش 70515 در تاريخ 96,6,22 
در اقامتگاه دائمى خود بدرود حيات گفته و ورثه حين الفوت وى منحصر است به: 1- سيدناصر 
راد به ش ش 2058 پسر متوفى اينك با انجام تشريفات مقدماتى درخواست مزبور يك نوبت 
آگهى مى گردد تا چنانچه شخصى اعتراضى دارد و يا وصيت نامه اى از متوفى نزد او مى باشد از 

تاريخ نشر آگهى ظرف مدت يكماه به اين دادگاه تقديم دارد واال گواهى صادر خواهد شد. 
 110,153669 مسئول دفتر شعبه شوراى حل اختالف شعبه 607 مجتمع شماره سيزده شوراى حل اختالف تهران

رسيدگى:  مرجع   246,601,96 پرونده:  كالسه   1086 قرار:  شماره   1396,6,12 تاريخ  به 
حوزه 601 شوراى حل اختالف مجتمع 12 و 13 تهران خواهان,خواهانها: آقاى مهدى مصلحى 
خوانده,خواندگان: 1- شركت صبا گلچين دنا 2- شركت افق گستر فرناك خواسته: صدور قرار 
تامين خواسته يك فقره چك به شماره 106524 مورخ 96,12,10 به مبلغ 103,000,000 
گردشكار: خواهان بشرح باال بطرفيت خوانده دادخواستى به خواسته فوق اقامه و درخواست 
رسيدگى و صدور قرار تامين خواسته به استناد (مدارك موجود در پرونده) را نموده است كه 
پس از قبول دادخواست و ثبت به كالسه فوق حوزه در وقت فوق العاده بتصدى امضاء كنندگان 
زير و در حضور غياب خواهان,خوانده تشكيل و با بررسى اوراق پرونده بشرح زير مبادرت به 

صدور راى مى شود. 
تامين  قرار  تقاضاى صدور  درخواست،  تقديم  با  خواهان  اينكه  به  نظر  خواسته  تامين  قرار   
خواسته به استناد يك فقره چك 106524 مورخ 95,12,10 نموده است چون اركان و شرايط 
درخواست فراهم مى باشد لذا شورا مطابق ماده 292 قانون تجارت و ماده 108 و ماده 117 
اموال  از  ريال  مبلغ 103,000,000  معادل  خواسته  تامين  قرار  مدنى  دادرسى  آيين  قانون 
خوانده,خواندگان متضامنا بالمناصفه تا پايان رسيدگى صادر و اعالم مى دارد اين قرار پس از 

ابالغ قابل اجراء و ظرف ده روز قابل اعتراض در اين حوزه مى باشد. 
تهران اختالف  حل  شوراى   13 و   12 شماره  مجتمع   601 شعبه   153,667  

نهايى:  تصميم  شماره   1221,619,96 پرونده:  كالسه   96,10,25 تاريخ:  به   
9609970916801605 مرجع رسيدگى: شعبه 619 شوراى حل اختالف منطقه 12 و 13 
تامين  امير ترابى مهرام خوانده: آقاى على ارجلو خواسته: صدور قرار  تهران خواهان: آقاى 
خواسته گردشكار خواهان به شرح باال به طرفيت خوانده دادخواستى به خواسته فوق اقامه 
را  پرونده  در  استناد مدارك موجود  به  تامين خواسته  قرار  و درخواست رسيدگى و صدور 
نموده است كه پس از قبول دادخواست و ارجاع آن به اين شورا و ثبت به كالسه فوق در 
وقت فوق العاده شعبه 619 شوراى حل اختالف به تصدى امضاء كننده زير و در حضور,غيابى 

خواهان,خوانده تشكيل است. 
 با بررسى اوراق پرونده بشرح زير مبادرت به صدور راى مى نمايد. 

 (قرار تامين خواسته) با عنايت به اينكه خواهان ضمن دادخواست تقاضاى صدور قرار تامين 
خواسته نموده و اركان و شرايط درخواست فراهم مى باشد، لذا شورا يك فقره چك به شماره 
005584 مورخه 94,12,25 به استناد مواد 294 و 292 قانون تجارت ماده 108 قانون آيين 
دادرسى مدنى قرار تامين خواسته معادل 20,000,000 ريال از اموال بالمعارض خوانده تا 

پايان رسيدگى صادر و اعالم مى دارد. 
 قرار صادره پس از ابالغ قابل اجرا و ظرف ده روز قابل اعتراض در اين دادگاه مى باشد. 

تهران اختالف  حل  شوراى  سيزده  شماره  مجتمع   619 شعبه   110,153663  

دادنامه:  شماره   799,619,96 پرونده:  شماره   1396,08,17 رسيدگى:  تاريخ   
9609970916801580 مرجع رسيدگى: شعبه 619 شوراى حل اختالف منطقه 12 و 13 
تهران خواهان: آقاى محسن جعفرى رستگار خواندگان: 1- آقاى حسين كريم نژاد و 2- احمد 
ارغوانى (ظهرنويس) خواسته: مطالبه مبلغ 43,000,000 ريال وجه يك فقره چك به شماره 
11,233390 به تاريخ 95,04,31 گردشكار- خواهان دادخواستى,درخواستى به خواسته فوق 
و جرى  به كالسه فوق  ثبت  و  اين حوزه  به  ارجاع  از  كه پس  تقديم داشته  خوانده  بطرفيت 

تشريفات قانونى در وقت فوق العاده. 
مقرر حوزه به تصدى امضاء كنندگان زير تشكيل است و با توجه به محتويات پرونده پس از شور 

و تبادل نظر ختم رسيدگى را اعالم و به شرح زير مبادرت به صدور راى مى نمايد. 
به طرفيت   راى شورا در خصوص دادخواست تقديمى خواهان آقاى محسن جعفرى رستگار 
خواسته  به  (ظهرنويس)  ارغوانى  احمد  و  (صادركننده)  نژاد  كريم  حسين  آقايان  خواندگان 
مطالبه مبلغ 43,000,000 ريال وجه يك فقره چك به شماره 11,233390 به تاريخ 95,04,31 
مالحظه  با  شورا  تاديه،  تاخير  خسارت  و  دادرسى  هزينه  احتساب  با  خواسته  اصل  عنوان  به 
دادخواست تقديمى خواهان و ضمايم پيوست آن خصوصا تصوير مصدق چك مستندا دعوا 
و گواهينامه عدم پرداخت از سوى بانك محال عليه و اينكه وجود اصل اسناد در يد خواهان 
ظهور در اشتغال ذمه خوانده و استحقاق خواهان به دريافت وجه آن دارد و خوانده و يا نماينده 
نگرديده  قانونى در جلسه رسيدگى حاضر  و جرى تشريفات  ابالغ  با وصف صحت  قانونى وى 
و اليحه دفاعيه كه داللت بر عدم اشتغال ذمه ايشان نمايد ابراز نداشته و دعوى خواهان و 

مدارك ابرازى ايشان را مصون از هر گونه تعرضى باقى گذاشته است. 
 از سويى هر گاه دين يا تعهده بر عهده كسى ثابت شود اصل بر بقاى آن است مگر آنكه خالف 
آن ثابت شود كه در مانحن فيه دليل خالفى ارائه نشده است و بر بقاى دين استصحاب مى شود 
ادعاى خواهان  لذا شورا  ايشان  ابرازى  و مدارك  به دعواى خواهان  تعرض  به عدم  توجها  و 
را مقرون به صحت و ثابت تشخيص و مستنداد به مواد 515 و 519 و 522 و 198 قانون 
آيين دادرسى دادگاه هاى عمومى و انقالب در امور مدنى و مواد 310 و 313 قانون تجارت و 
الحاقى به ماده 2 قانون صدور چك و قانون استفساريه تبصره مذكور مصوب مجمع  تبصره 
تشخيص مصلحت نظام حكم بر محكوميت خوانده به پرداخت مبلغ 43,000,000 ريال بابت 
اصل خواسته و پرداخت مبلغ 1,412,500 ريال بابت هزينه دادرسى و خسارت تاخير تاديه 
از تاريخ سررسيد چك لغايت اجراى دادنامه وفق شاخص تورم بانك مركزى در حق خواهان 

صادر و اعالم مى نمايد. 
 راى صادره غيابى بوده و ظرف مهلت 20 روز پس از ابالغ قابل واخواهى در همين شعبه و 20 

روز ديگر قابل تجديدنظر در محاكم حقوقى و عمومى مى باشد. 
(احمد  دوم  رديف  خوانده   95,04,31 تاريخ  به   11,233390 شماره  چك  اينكه  به  نظر  و   
ارغوانى) در مهلت مقرر برگشت نخورده لذا به استناد ماده 315 قانون تجارت و ماده 2 قانون 
آيين دادرسى مدنى قرار رد دعوى خواهان صادر و اعالم مى گردد كه ظرف مدت 20 روز پس 

از ابالغ قابل تجديدنظرخواهى مى باشد. 
تهران اختالف  حل  شوراى   13 و   12 منطقه  اختالف  حل  شوراى   619 شعبه  قاضى   110,153661  

ابالغ اخطاريه وقت رسيدگي به مجهول المکان: هنرستان غيردولتي شايستگان
خواهان: آقاي حسن فخري فرزند برات با وکالت آقاي احمد گنجه اجيرلو

خوانده: ۱- اداره آموزش و پرورش شهرستان پارس آباد ۲- نادر شيرين زاده ۳- هنرستان 
غيردولتي شايستگان

خواس��ته: تقاضاي رس��يدگي و صدور حکم بر محکوميت خواندگان به خس��ارت و مطالبه 
وج��ه ب��ه عل��ت معل��وم نب��ودن ميزان آن مقوم ب��ه بند ۱۴ ماده ۳ قان��ون وصول برخي از 

درآمدهاي دولت.
خواهان: آقاي حسن فخري فرزند برات با وکالت آقاي احمد گنجه اجيرلو دادخواستي به 
طرفيت خواندگان؛ ۱- اداره آموزش و پرورش شهرستان پارس آباد ۲- نادر شيرين زاده ۳- 
هنرستان غيردولتي شايستگان، با موضوع تقاضاي رسيدگي و صدور حکم بر محکوميت 
خواندگان به خسارت و مطالبه وجه به علت معلوم نبودن ميزان آن مقوم به بند ۱۴ ماده ۳ 
قانون وصول برخي از درآمدهاي دولت، تقديم دادگاه هاي عمومي شهرستان شهرستان 
پارس آباد نموده و وکيل خواهان در شرح دادخواست تقديمي بيان داشته: موکل بهمراه چند 
نفر ديگر در سال ۱۳۸۹ طبق تشريفات معموله از هزينه هنرستان غيرانتفاعي شايستگان 
به مديريت نادر ش��يرين زاده مدرک ديپلم اخد نموده اس��ت، س��پس از رش��ته نقشه کشي 
س��اختمان معماري کارداني قبول و تحصيل و مخارج زيادي صرف نموده اس��ت که بعدا 
کاشف به عمل آمده است که اقدامات آنان جعلي است و خالف قانون مي باشد و خسارت 
هزينه دانش��جويي، خس��ارت معنوي، عدم اش��تغال، اتالف ش��دن وقت، عدم اخذ مدرک 
و غيره به بار آمده اس��ت که با ارجاع امر به کارشناس��ي تقاضاي صدور حکم برابر قاعده 
تس��بيب و قانون مس��ئوليت مدني را مي نمايم.، که جهت رس��يدگي به ش��عبه سوم دادگاه 
عمومي )حقوقي( شهرستان پارس آباد واقع در دادگستري شهرستان پارس آباد ارجاع و به 
ش��ماره پرونده ۹۶۰۹۹۸۴۵۱۶۸۰۰۴۳۹ ثبت گرديده که وقت رس��يدگي آن روز سه شنبه 
۱۳۹۶/۱۲/۱۵ و س��اعت ۱۲:۰۰ تعيين ش��ده اس��ت. به علت مجهول المکان بودن خوانده 
هنرس��تان غيردولتي شايس��تگان و درخواس��ت خواهان و به تجويز ماده ۷۳ قانون آيين 
دادرس��ي دادگاه هاي عمومي و انقالب در امور مدني و دس��تور دادگاه مراتب يک نوبت در 
يکي از جرايد کثيراالنتش��ار آگهي مي ش��ود تا خوانده پس از نش��ر آگهي و اطالع از مفاد 
آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشاني کامل خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم را 

دريافت و در وقت مقرر فوق جهت رسيدگي حاضر گردد. م الف ۷۳۲۱
مدير دفتر شعبه سوم دادگاه عمومي حقوقي شهرستان پارس آباد – اکبر آزادي

----------------------------------------
آگهي موضوع ماده ۳ قانون ۱۳ آئين نامه تعيين تکليف وضعيت اراضي و س��اختمانهاي 

فاقد سند رسمي
آراي صادره هيأت حل اختالف قانون مذکور مستقر در اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان 

خرم آباد بشرح ذيل:
۱- پرونده کالس��ه ۱۷۶۲.۹۲ و رأي ش��ماره ۷۲۹۶ مورخ ۱۳۹۶.۷.۲۹به تقاضاي فريده 
طرهاني فرزند محمد نس��بت به شش��دانگ يکباب عمارت به مس��احت ۷۳.۴۸ مترمربع 
مجزي ش��ده ازپالک ۲۳۵۳ فرعي از ۲۰۹۱ _اصلي واقع در بخش يک شهرس��تان خرم 

آباد خروجي از مالکيت مالک اوليه )رسمي ( حسينعلي محمدي پور.
 رس��يدگي و تائيد و انش��اء گرديد مراتب در اجراي ماده ۳ قانون تعيين تکليف اراضي و 
س��اختمانهاي فاقد س��ند رس��مي دو نوبت به فاصله ۱۵ روز جهت اطالع مالکين و س��اير 
صاحبان حقوقي در روزنامه کثير االنتشار و محلي آگهي انتشار و عالوه بر آن در روستاها 
الصاق تا چنانچه اشخاص نسبت به مورد تقاضا اعتراض دارند از تاريخ نشر اولين آگهي و 
در روستاها از تاريخ الصاق به مدت ۲ ماه اعتراض خود را کتبٌا به اداره ثبت اسناد و امالک 
شهرستان خرم آباد تسليم دارند و برابر مقررات معترض مکلف است ظرف مدت يک ماه 
از تاريخ تس��ليم اعتراض مبادرت به تقديم دادخواس��ت به مراجع قضايي ذيصالح اقدام و 
گواهي تقديم دادخواس��ت تحويل ثبت اس��ناد نمايد و ادامه عمليات ثبتي موکل به ارائه 
حکم نهايي مي باشد در غير اين صورت متقاضي با ارائه گواهي عدم تقديم دادخواست و 
پس از انقضاي مدت مذکور و يا عدم وصول اعتراض سند مالکيت مورد تقاضا بر اساس 
مدلول رأي وفق مقررات صادر خواهد ش��د در هر حال صدور س��ند مالکيت مانع مراجعه 

متضرر به مراجع قضايي نخواهد بود. م الف: ۴۱۵۴۸۰۲
تاريخ انتشار نوبت اول: ۱۳۹۶.۱۱.۱۰   تاريخ انتشار نوبت دوم: ۱۳۹۶.۱۱.۲۵

محمد علي ابراهيمي / کفيل ثبت اسناد و امالک شهرستان خرم آباد
---------------------------------------------------

آگه��ي موض��وع م��اده ۳ قان��ون و ماده ۱۳ آئين نامه قان��ون تعيين تکليف وضعيت ثبتي و 
اراضي و ساختمان هاي فاقد سند رسمي

براب��ر راي ش��ماره ۱۳۹۴۶۰۳۲۵۰۰۳۰۰۸۳۰۶ م��ورخ ۱۳۹۴.۱۰.۹ هيأت موضوع قانون 
تعيين تکليف وضعيت ثبتي اراضي و س��اختمان هاي فاقد س��ند رسمي مس��تقر در واحد 
ثبتي حوزه ثبت ملک دلفان تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضي قدم خير مهري فرزند 
س��ليمان در شش��دانگ يکباب س��اختمان به مساحت ۱۹۹.۰۶ متر مربع قسمتي از پالک 
۱۵۵_ اصلي واقع در بخش ۱۲ اس��تان لرس��تان شهرس��تان نورآباد دلفان،نورآباد دم آويژه 
خريداري از مالک رسمي حاج علي رضايي محرز گرديده است.لذا به منظور اطالع عموم 

مراتب در دو نوبت به فاصله ۱۵ روز آگهي مي ش��ود در صورتي که اش��خاص نس��بت به 
صدور س��ند مالکيت متقاضي اعتراضي داش��ته باش��ند ميتوانند از تاريخ انتشار اولين آگهي 
به مدت دو ماه اعتراض خود را به اين اداره تس��ليم و پس از اخذ رس��يد، ظرف مدت يک 
ماه از تاريخ تس��ليم اعتراض، دادخواس��ت خود را به مراجع قضايي تقديم نمايند.بديهي 
است در صورت انقضاي مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکيت 

صادر خواهد شد.
تاريخ انتشار نوبت اول: ۱۳۹۶.۱۱.۱۰  تاريخ انتشار نوبت دوم: ۱۳۹۶.۱۱.۲۵

 امير حسين خليلي / رئيس اداره ثبت اسناد و امالک  شهرستان  نورآباد
-------------------------------------------

آگهي مزايده اموال غير منقول )نوبت اول(
شماره بايگاني پرونده اجرائي ۹۶۰۰۲۸- بموجب دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۴۰۴۹۰۱۴۶۰-
۹۴/۱۲/۱ صادره از ش��عبه نهم دادگاه عمومي حقوقي اردبيل و معرفي ملک بعنوان مال 
از ط��رف محک��وم علي��ه ش��هرداري اردبي��ل جه��ت تاديه محکوم به و نيم عش��ر دولتي 
۳۵۰/۰۰۰/۰۰۰ ريال شش دانگ پالک ثبتي ۴۲ فرعي از ۷۴۰۹ اصلي بخش ۲ اردبيل 
در نش��اني اردبيل خاتم النبي پش��ت مخابرات کوچه ش��هيد اقبال قاس��مي معرفي شده و 
محک��وم ل��ه آقاي غالم حس��ن بلندي عموقين تقاضاي ف��روش ملک مذکور را نموده اند 
که با توجه به نظر کارشناس رسمي دادگستري به شرح ذيل ارزيابي گرديده است: ملک 
عب��ارت اس��ت از ي��ک قطع��ه زمين به مس��احت ۸۵/۲۱ متر مربع. ب��ا در نظر گرفتن کليه 
عوام��ل موث��ر و موقعيت مکاني قيمت آن ۶۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ريال برآورد مي گردد. بنابراين 
جلس��ه مزايده به روز يک ش��نبه ۹۶/۱۲/۶ از س��اعت ۱۰/۳۰ الي ۱۱ صبح در اتاق اجراي 
احکام مدني شعبه نهم دادگاه عمومي حقوقي اردبيل واقع در شهرک اداري کارشناسان ، 
ساختمان دادگاههاي عمومي و انقالب شهرستان اردبيل در حضور نماينده محترم دادسرا 
برگزار خواهد شد و مزايده ازمبلغ معينه کارشناس شروع و به باالترين قيمت پيشنهادي 
فروخته خواهد شد ، طالبين مي توانند در موعد مقرره فوق در جلسه مزايده شرکت نموده 
و قيمت پيش��نهادي خودش��ان را اعالم نمايند. مورد مزايده به باالترين قيمت پيش��نهادي 
واگذار خواهد شد و ازبرنده مزايده در صورت عدم پرداخت کل ثمن معامله في المجلس 
ده درصد اخذ و نس��بت به پرداخت مابقي آن حداکثر يک ماه مهلت داده خواهد ش��د که 
در صورت عدم واريز در مهلت مقرره ده درصد واريز ش��ده پس از کس��ر هزينه مزايده به 

نفع دولت ضبط خواهد شد.
دفتر اجراي احکام مدني شعبه سوم اردبيل- داور پناه

-------------------------------------
آگهي ابالغ وقت دادرسي

آگه��ي اب��الغ وقت دادرس��ي به آقايان بابک بهرامپ��ور و ايرج موکبي در تاريخ ۹۶/۷/۱۹ 
خواهان آقاي ظهير حسن پور بطرفيت شما دادخواستي به خواسته مطالبه وجه چک تقديم 
نموده که به اين ش��عبه ارجاع و به کالس��ه ۹۶۰۴۷۸ ثبت و وقت رس��يدگي براي روز پنج 
شنبه مورخه ۹۶/۱۲/۲۴ ساعت ۹ تعيين وقت شده است اينک به علت مجهول المکان 
بودن شما و به درخواست خواهان و تجويز ماده ۷۳ قانون آيين دادرسي مدني مراتب يک 
نوبت در يکي از روزنامه هاي کثيراالنتشار آگهي و از شما دعوت مي شود در جلسه فوق در 
شعبه ۲۲ شوراي حل اختالف مجتمع مرکزي حاضر و نسخه ثاني دادخواست و ضمائم 
را درياف��ت و ه��ر گون��ه دف��اع در مقابل دعوي اقامه ش��ده داريد، بنماييد در غير اينصورت 

دادخواست ابالغ شده محسوب و شورا اقدام قانوني را معمول خواهد نمود.
دفتر شعبه ۲۲ شوراي حل اختالف اردبيل- فيروزي

--------------------------------------------
شعبه ۱۰ دادگاه خانواده شهرستان رشت

موضوع:نامه به مدير کل فرهنگ و ارشاد جهت نشر آگهي
به:مدير کل فرهنگ و ارشاد

آگه��ي اب��الغ وق��ت رس��يدگي به نام آق��اي ميالد کاميابي زاده فرزند س��يروس مجهول 
المکان

خواهان:خانم سونيا شعباني نوحداني
خواسته:طالق کالسه پرونده:۹۶۱۵۲۰

وقت رسيدگي:۹۶/۱۲/۲۷ ساعت ۹ صبح
محل حضور:شعبه دهم دادگاه حقوقي خانواده رشت

خواهان دادخواس��تي تس��ليم دادگاههاي عمومي رشت نموده که جهت رسيدگي به شعبه 
دهم دادگاه عمومي رش��ت دادگاه و به تجويز ماده ۷۳ قانون آيين دادرس��ي دادگاههاي 
عموم��ي و انق��الب در ام��ور مدني مراتب يک نوبت در يکي از جرايد کثيراالنتش��ار آگهي 
منتش��ر مي ش��ود تا خوانده از نش��ر آخرين آگهي ظرف يک ماه به دفتر دادگاه مراجعه و 
ضمن اعالم نش��اني کامل خود نس��خه دوم دادخواس��ت و ضمائم را دريافت نمايد و در 
وقت مقرر باال جهت رس��يدگي حضور بهم رس��اند در غير اينصورت دادگاه غيابا رس��يدگي 
و تصميم مقتضي اتخاذ خواهد نمود ضمنا بعدا ابالغ به وسيله آگهي الزم شود فقط يک 

نوبت منشر و مدت آن ده روز خواهد بود.م/الف۶۸۷۹
مدير دفتر شعبه دهم دادگاه حقوقي خانواده رشت-برجي

معامله گران بورس تهران شاهد پيشي گرفتن حقيقي ها از پااليشي ها 
همزمان با توقف خودرويي ها در ايس��تگاه فروش��ندگان سهام بودند 
که پايان اصالح قيمتي س��هام در گروه فلزات اساس��ي باعث ش��د تا 
اين گروه نيز در کانون توجه خريداران س��هام قرار گيرد. به نقل از 
فارس، شاخص کل قيمت و بازده نقدي بورس اوراق بهادار تهران 
)تدپيکس( در پايان معامالت ديروز س��ه ش��نبه ۲۴ بهمن ماه ۹۶ با 
افزايش ۱۷۸ واحدي روي رقم ۹۸ هزار و ۱۰۳ واحد ايستاد. شاخص 
کل هم  وزن اما با کاهش ۲۵ واحدي عدد ۱۷ هزار و ۶۰۵ واحد را به 
نمايش گذاشت. شاخص سهام آزاد شناور نيز با افزايش ۱۲۶ واحدي 
به رقم ۱۰۵ هزار و ۳۳۷ واحد دست يافت. شاخص بازار اول اما در 
حال��ي ب��ا افزاي��ش ۱۹۸ واحدي به رقم ۶۹ هزار و ۶۸۰ واحد دس��ت 
يافت که شاخص بازار دوم با افزايش ۷ واحدي عدد ۲۰۸ هزار و ۹۳۸ 
واحد را به نمايش گذاش��ت. ديروز همچنين ش��اخص کل فرابورس 
)آيفکس( نيز با افزايش ۱۵ واحدي روي رقم يک هزار و ۱۰۷ واحد 
ايستاد. بر اساس اين گزارش، ديروز معامالت سهام در نماد معامالتي 

ش��رکت هاي پااليش نفت اصفهان با ۹۱ واحد ،پااليش نفت بندر 
عباس با ۸۷ واحد و فوالد مبارکه با ۶۰ واحد افزايش بيشترين تاثير 
مثب��ت را ب��ر برآورد ش��اخص کل بورس ب��ه نام خود ثبت کردند. در 
مقابل معامالت سهام در نماد معامالتي شرکت هاي پتروشيمي فجر 
با ۲۸ واحد، گروه سايپا با ۲۶واحد و گروه سرمايه گذاري توسعه ملي 
با ۲۱ واحد کاهش بيشترين تاثير منفي را در محاسبه اين نماگر به 
دوش کش��يدند. ارزش کل معامالت ديروز بورس تهران در حالي 
با احتس��اب معامالت قطعي بلوکي و عمده به بيش از ۶۴۵ ميليارد 
تومان نمايش داده ش��د که ناش��ي از دس��ت به دس��ت شدن بيش از 
۳ ميلي��ارد و ۴۴۰ ميلي��ون س��هم و اوراق مال��ي قابل معامله طي ۷۶ 
هزار و ۴۴۹ نوبت داد و ستد بود. طي معامالت ديروز نماد معامالتي 
ش��رکت هاي ايران خودرو ديزل، صنايع مس ش��هيد باهنر،  ليزينگ 
صنعت و معدن، پتروشيمي فجر، شير پاستوريزه پگاه گلستان، بيمه 

ميهن، واحدهاي صندوق س��رمايه گذاري زمين و ساختمان نسيم، 
مديريت صنعت ش��وينده توس��عه صنايع بهشهر، از سوي ناظر بازار 
سهام متوقف و در مقابل نماد معامالتي شرکت هاي سراميک هاي 
صنعت��ي اردکان، قند مرودش��ت، صنعت روي زنگان، فوالد مبارکه 
اصفهان و قراردادهاي اختيار خريد و فروش بر روي سهام آن، حق 
تقدم اس��تفاده نش��ده بانک حکمت ايرانيان، بازگشايي شدند. ديروز 
در بازار ۲ بورس تهران که به معامالت دورن گروهي س��هامداران 
عمده اختصاص دارد ۲۵۴ ميليون س��هم تاپيکو به ارزش کمتر از 
۴۰ ميليارد تومان کد به کد شد. همچنين ۳۳.۵ ميليون سهم نورد 
آلوميني��وم ب��ه ارزش بي��ش از ۵.۵ ميليارد تومان با معامالت انتقالي 
ميان سهامداران عمده اين سهم مواجه بود. در ليزينگ رايان سايپا 
نيز ۳۰ ميليون س��هم به ارزش بيش از ۳.۵ ميليارد تومان از س��وي 
سهامداران عمده با معامالت انتقالي روبه رو شد. همچنين ۱۱ ميليون 

سهم پتروشيمي شيراز به ارزش کمتر از ۳ ميليارد تومان به کدهاي 
درون گروهي سهامدار عمده تجميع شد. در پااليش نفت اصفهان 
نيز ۱۰ ميليون سهم به ارزش ۴.۵ ميليارد تومان با معامالت انتقالي 
از سوي سهامدار عمده همراه بود و در فوالد خوزستان نيز ۴ ميليون 
س��هم به ارزش بيش از ۲.۵ ميليارد تومان کد به کد ش��د. همچنين 
کمتر از ۴.۵ ميليون سهم پتروشيمي مارون به ارزش بيش از ۱۵.۵ 
ميليارد تومان به کدهاي درون گروهي سهامدار عمده تجميع شد. 
همين وضعيت در افست تکرار شد. به طوري که بيش از ۱.۵ ميليون 
س��هم اين ش��رکت به ارزش بيش از ۲ ميليارد تومان با معامالت 
درون گروهي روبه رو ش��د. در پتروش��يمي زاگرس نيز يک ميليون 
سهم به ارزش بيش از ۳ ميليارد تومان با معامالت انتقالي از سوي 
سهامدار عمده همراه بود. ديروز همچنين در بازار معامالتي بلوکي 
بورس تهران ۵۱ درصد از س��هام کنترلي ش��رکت س��رمايه گذاري 
صنعت و معدن به قيمت پايه هر س��هم ۱۹۰ تومان از س��وي بانک 

صنعت و معدن به يک شرکت حقوقي واگذار شد.

افزايش 178 واحدي شاخص کل بازار سرمايه


