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معامله 54 هزارتن انواع فرآورده 
نفت و گاز به ارزش 800 ميليارد ريال

در جلس��ه معامالتي ديروز کاالهاي 
نف��ت  پاالي��ش  آيزوريس��ايکل 
بندرعباس، آيزوريس��ايکل، آيزوفيد، 
ح��الل 402 و ح��الل 404 پااليش 
نف��ت تبريز و گاز ماي��ع صنعتي، گاز 
بوت��ان، گاز پروپان و برش س��نگين 
پتروش��يمي بندرامام در رينگ داخلي 

و گاز مايع پااليش نفت الوان در رينگ بين الملل عرضه شد.
در جري��ان معام��الت آخري��ن روز هفته منتهي به 18 مرداد 96 در بازار 
فيزيکي بورس انرژي ايران کاالهاي برش س��نگين پتروش��يمي جم، 
حالل 402 عمده پااليش نفت کرمانش��اه، پنتان عمده پااليش نفت 
کرمانشاه، نفتاي سنگين تصفيه نشده عمده پااليش نفت شيراز، حالل 
410 پااليش نفت آبادان و س��ي اس او پااليش نفت ش��ازند در رينگ 
داخلي و گاز مايع پااليش نفت آبادان، حالل 402 پااليش نفت شيراز و 
تبريز، آيزوريسايکل پااليش نفت شيراز و حالل 404 پااليش نفت شيراز 
در رينگ بين الملل عرضه شدند. حجم کل معامالت صورت گرفته در 
روز چهارش��نبه معادل 13،685 تن و به ارزش بيش از 240 ميليارد و 
223 ميليون ريال است، از نکات مهم مي توان به رقابت خريداران در 
رينگ بين الملل بازار فيزيکي اشاره کرد. خريداران حالل 402 و گاز 
ماي��ع در رين��گ بين الملل براي خريد اين فرآورده ها با يکديگر رقابت 
کردند. ارزش معامالت رينگ بين الملل اين روز بيش از 100 ميليارد 
ريال ش��د. ارزش معامالت هفته گذش��ته بورس انرژي ايران قريب به 
800 ميليارد ريال است که از اين ميان 200 ميليارد ريال سهم رينگ 

بين الملل و 600 ميليارد ريال سهم رينگ داخلي بوده است.
��� نخستين عرضه کاالي برق نيروگاه سيکل ترکيبي خوي

در جريان معامالت روز چهارشنبه، در تابلوي سلف موازي استاندارد 
براي قراردادهاي با سررس��يد يکس��ال و بيشتر در بازار مشتقه بورس 
انرژي ايران، در نماد ستاره 961، 35000 قرارداد با ارزشي بالغ بر 89 
ميليارد و 348 ميليون ريال معامله شد. در اين روز همچنين بازار برق 
بورس انرژي ش��اهد معامله 5 ميليون و 719 هزار قرارداد معادل 70 
ميليون و 377 هزار کيلووات ساعت به ارزش 26 ميليارد و 246 ميليون 
ريال بود. در اين روز، نمادهاي بارپايه، بارپيک، ميان باري و کم باري با 
متوسط قيمت  375، 410، 375 و 332 ريال بر کيلووات ساعت مورد 
معامله قرار گرفتند. خاطر نشان مي شود در آغاز جلسه معامالتي روز 
چهارشنبه، نمادهاي بار پيک روزانه، بار پايه روزانه، ميان باري روزانه 
و کم باري روزانه 17 شهريور 96 گشايش يافتند. همچنين نمادهاي 
ب��ار پي��ک روزان��ه، بار پايه روزانه، ميان باري روزانه و کم باري روزانه 
22 تا 24 مرداد 96 در پايان جلسه معامالتي اين روز متوقف شده و 
فرآيند تحويل آنها آغاز شد. در مجموع ارزش معامالت روز چهارشنبه 
بازار مشتقه بورس انرژي ايران، به 115 ميليارد و 594 ميليون ريال 
بالغ شد. و اما از نکات حائز اهميت جلسه معامالتي ديروز مي توان به 
نخس��تين عرضه کاالي برق نيروگاه س��يکل ترکيبي خوي و دومين 
عرضه کاالي برق نيروگاه س��يکل ترکيبي قم در تابلوي برق بازار 
فيزيکي بورس انرژي به ترتيب به ميزان 75 و 100 هزار کيلووات و 
به قيمت پايه هر کيلووات 450 ريال اشاره کرد. شايان ذکر است اين 
عرضه ها نخستين عرضه هاي فصلي برق با دوره تحويل فصل پاييز 

در تابلوي برق بازار فيزيکي بورس انرژي ايران است.

پيشخوان

بورس

مهرآور با بيان اينکه يکي از مهم ترين عوامل عدم کاهش نرخ 
به��ره بانک��ي، تعيين نرخ بهره باالي بين بانکي از س��وي بانک 
مرک��زي اس��ت، گفت: اگر بانک مرکزي ن��رخ بهره بين بانکي 
را کاه��ش ده��د، يک��ي از دغدغه هاي تامي��ن مالي نظام بانکي 

برطرف مي شود.
حميدرضا مهرآور، رئيس هيات مديره کانون کارگزاران بورس 
و اوراق بهادار در گفتگو با س��نا، ضمن بيان مطلب فوق، موانع 
پيش روي کاهش نرخ بهره بانکي را برشمرد و عنوان کرد: هزينه 
تامين مالي بخش توليد کش��ور متناس��ب با بازده منطقي نيست 
و بنابراين به نظر مي رس��د براي بهبود اين وضعيت اولين اقدام 
اصالح بهره بانکي اس��ت. وي ادامه داد: بارها اين بحث مطرح 
شده که نرخ بهره بانکي به 15درصد کاهش پيدا خواهد کرد اما 
تاکنون اين امر محقق نش��ده اس��ت. رييس هيات مديره کانون 
کارگ��زاران ب��ورس و اوراق به��ادار با بي��ان اينکه در حال حاضر 
بانک ه��ا ب��ا کمبود منابع روبرو هس��تند و بايد براي تامين مالي 
س��پرده هاي بيش��تري جذب کنند، افزود: در حال حاضر بانک ها 
براي تامين مالي به جذب س��پرده هاي بيش��تر از طريق پرداخت 

بهره هاي باالي بانکي اقدام مي کنند.
مهرآور با بيان اينکه يکي از مهم ترين عوامل عدم کاهش نرخ 
به��ره بانک��ي، تعيين نرخ بهره باالي بين بانکي از س��وي بانک 
مرک��زي اس��ت، گفت: اگر بانک مرکزي ن��رخ بهره بين بانکي 
را کاه��ش ده��د، يک��ي از دغدغه هاي تامي��ن مالي نظام بانکي 
برطرف مي شود. به گفته رييس هيات مديره کانون کارگزاران 
بورس و اوراق بهادار در صورتي که اين تضمين از سوي بانک 
مرکزي براي بانک ها وجود داشته باشد که مي توانند با نرخ هاي 
معقول تري نياز هاي مالي خود را تامين کنند به هيچ عنوان بهره 

باال براي جذب سپرده ها پرداخت نخواهند کرد.
وي با بيان اينکه تعيين دستوري نرخ بهره بانکي نيز مشکالتي 
ايج��اد خواه��د ک��رد، ادامه داد: بايد قبل از تعيين نرخ بهره بانکي 

ش��رايط اجراي عملي اين تصميم را بررس��ي و نحوه عملياتي 
کردن آن را مشخص کنيم. بايد ديد آيا موسسات مالي و بانک ها 

مي توانند بر اساس نرخ بهره بانکي تعيين شده اداره شوند؟
مديرعامل کارگزاري بانک سامان به اهميت تداوم اجرايي شدن 
کاه��ش ن��رخ بهره بانکي اش��اره ک��رد و گفت: فرض کنيم طي 
بخشنامه اي کاهش نرخ بهره بانکي به صورت منطقي عملياتي 
شده، اگر شاهد تداوم روند آن نباشيم آيا اين کاهش موقتي تاثير 
مثبتي در اقتصاد خواهد داشت؟ خير! وي ادامه داد: بعد از کاهش 
نرخ بهره بانکي بايد موارد متعددي مورد توجه قرار بگيرد. يکي از 
اين موارد عدم انتشار اوراق گوناگون با نرخ هاي غير منطقي است. 

نبايد اوراق مشارکت يا موارد شبيه آن با نرخ بهره بسيار متفاوت 
عرضه کنيم. به عنوان مثال زماني که از نرخ بهره بانکي 15 درصد 
س��خن مي گوييم عرضه اوراق مش��ارکت با نرخ 20 درصد عمال 
مانع تداوم کاهش نرخ بهره بانکي است. رييس هيان مديره کانون 
کارگزاران در خصوص تاثير نرخ بهره بانکي بر بازار سرمايه،گفت: 
در شرايط فعلي اقتصاد کشور، کاهش نرخ بهره بانکي به شکل 
مستقيم تاثير مثبت کوتاه مدت بر عملکرد بازار سرمايه خواهد 
داشت اما عامل رشد بلندمدت اين بازار نيست. مهرآور با تاکيد 
بر اينکه افزايش سود بنگاه هاي اقتصادي عامل بلندمدت رشد 
بازار سرمايه است، ادامه داد: هدف کاهش نرخ بهره بانکي تامين 

مالي کم هزينه صنعتگر است تا با توليد و فروش محصوالت و 
خدمات، ارزش افزوده بيشتر حاصل کند. مديرعامل کارگزاري 
بانک س��امان با بيان اينکه کاهش نرخ تس��هيالت ارائه ش��ده به 
بنگاه هاي توليدي امري ضروري است،گفت: هزينه تامين مالي 
بخش توليد کشور بايد به ميزاني تعيين شود که بازده آن براي 
صنعت گر حداقل چند درصد باالتر باش��د. وي ادامه داد: زماني 
که سود بيشتر شرکت ها در P.E قابل مشاهده باشد، قيمت سهم 
با رش��د همراه خواهد ش��د و در نتيجه شاهد توسعه بازار خواهيم 
ب��ود. مديرعام��ل کارگزاري بانک س��امان تاکيد کرد: زماني که 
هزينه تامين مالي بخش توليد و صنعت از جمله صنايع فعال در 
بورس کش��ور کاهش پيدا نکند و تس��هيالت بانکي با نرخ بهره 
منطقي در دسترس نباشد و نقدينگي الزم پروژه ها تامين نشود، 
فعاليت شرکت ها و در نتيجه سودآوري کاهش خواهد داشت و 
سرمايه گذاري در بازار سرمايه نيز متوقف مي شود. رييس هيات 
مدي��ره کان��ون کارگزاران با بيان اينکه مهم ترين عامل توس��عه 
اقتصادي کش��ور فراهم کردن بس��ترهاي الزم براي تامين مالي 
کم هزينه بخش توليد اس��ت، گفت: ما بايد منابع مالي ارزان در 
اختيار صنعتگر قرار بدهيم. وي افزود: هرچند در سال هاي گذشته 
اين کار انجام شد اما متاسفانه نظارت الزم براي کنترل آن وجود 
نداش��ت و اين اقدام نتايج مثبتي به همراه نداش��ت و منابع مالي 
تخصيص داده شده به صنعت به مسيرهايي چون بازار مسکن 
و ارز وارد ش��د. مديرعامل کارگزاري بانک س��امان با اش��اره به 
اينکه با نظارت مشکل هدايت منابع مالي ارزان به بخش توليد 
و صنعت کش��ور حل مي ش��ود، عنوان کرد: اگرچه در کوتاه مدت 
کاهش نرخ بهره بانکي به رش��د بازار س��رمايه منجر مي شود اما 
براي رش��د مداوم و طوالني مدت بورس به عاملي فراتر از آن 
نياز داريم. وي افزود: حرکت س��ريع تر چرخ اقتصادي کش��ور با 
تقويت بخش توليد محقق مي شود و عامل بلندمدت رشد بازار 

سرمايه افزايش سودآوري صنعتگران خواهد بود.

رييس هيات مديره کانون کارگزاران بورس و اوراق بهادار:

تامين مالي کم هزينه صنعت، راه توسعه بازار سرمايه

اعالم سهم پااليش نفت تبريز در سبد سهام عدالت  تنوع در تاالر محصوالت کشاورزي بورس کاال  ماشين حساب بورس رونمايي شد  
ب��ورس اوراق به��ادار ته��ران ماش��ين 
حس��ابي براي محاس��بات پارامترهاي 
کليدي قراردادهاي اختيار معامله در وب 
سايت خود طراحي و از آن رونمايي کرد. 
به گزارش تسنيم؛ با توجه به آغاز به کار 

بازار قراردادهاي اختيار معامله در بورس اوراق بهادار تهران   اداره 
ابزارهاي نوين مالي شرکت بورس اوراق بهادار تهران با همکاري 
واحد مديريت فناوري و سيستم هاي اطالعاتي )IT( اين شرکت، 
اقدام به طراحي ماش��ين حس��ابي براي محاس��بات پارامترهاي 
کلي��دي قرارداده��اي اختيار معامله در وب س��ايت بورس اوراق 
بهادار تهران کرده اس��ت. اين ماش��ين حس��اب از طريق صفحه 
اصل��ي تارنم��اي بورس تهران و نماي ب��ازار قراردادهاي اختيار 

معامله در دسترس فعاالن بازار قرار گرفته است.

ت��االر محصوالت کش��اورزي بورس 
کاالي اي��ران روز ش��نبه 21 مردادماه 
ميزب��ان عرضه 180 ه��زار و 704 تن 

گندم، شکر، جو و روغن خام بود.
به نقل از روابط عمومي و امور بين الملل 

ب��ورس کاال، 165 ه��زار و 856 ت��ن گن��دم خوراکي و 264 تن 
ج��و دام��ي در قالب طرح قيمت تضمين��ي و همچنين 178 تن 
جو دامي، 300 تن روغن خام، 3 هزار و 375 تن ش��کر س��فيد، 
6 ه��زار و 750 ت��ن گن��دم خوراکي و 4 هزار تن گندم دوروم در 

اين تاالر عرضه شد.
ت��االر صادرات��ي ب��ورس کاالي اي��ران نيز در اين روز ش��اهد 
 عرض��ه 33 ه��زار و 750 ت��ن قي��ر، گوگ��رد و عاي��ق رطوبتي

 بود.

تع��داد 777 ميليون س��هم معادل 20  
درص��د س��هام ش��رکت پااليش نفت 
تبري��ز ب��ه ارزش 55 ميليارد تومان در 
سال  هاي گذشته به طرح توزيع سهام 

عدالت واگذار شده است.
طرح توزيع س��هام عدالت از س��ال 85 تاکنون در کش��ور در 

حال اجراست.
سرمايه شرکت پااليش نفت تبريز 388 ميليارد تومان منقسم 
ب��ه 3 ميلي��ارد و 884 ميلي��ون و211 هزار س��هم 100 توماني 
اس��ت و تعداد 777 ميليون س��هم معادل 20  درصد س��هام آن 
در تاريخ ه��اي 13 بهم��ن 1386 و 6مرداد 1388 به ارزش 55 
ميليارد تومان به طرح توزيع سهام عدالت واگذار و ارزش روز 

آن تا خرداد ماه 1396 مبلغ 415 ميليارد تومان است.

شوراى   2 شماره  مجتمع  شعبه 53  كالسه 9509981010301644  پرونده  دادنامه 
دادنامه شماره 9609971010300333 خواهان-سيامك عدالت  تهران  اختالف  حل 
چك   وجه  ها-مطالبه  خواسته  منتظرى    پناه  حجت  عبدالوهاب  خواندگان-  دوست  
–خواهان دادخواستى به خواسته فوق به طرفيت خوانده باال تقديم داشته  گردشكار 
كه پس از ارجاع به اين شعبه و ثبت به كالسه فوق و جرى تشريفات قانونى در وقت 
فوق العاده دادگاه به تصدى امضا كننده زير تشكيل است و با توجه به محتويات پرونده 
و اعالم نظر مشورتى اعضاى شورا به شرح صورت مجلس مورخ 96/3/13 در اجراى 
ماده 9 قانون شوراهاى حل اختالف ختم رسيدگى را اعالم و با استعانت از تبادل نظر 
از خداوند متعال  به شرح زير مبادرت به صدور راى مى نمايد  راى قاضى شورا-در 
خصوص دعوى خواهان سيامك عدالت دوست به طرفيت خوانده عبدالوهاب حجت پناه 
منتظرى خواسته مطالبه مبلغ 30000000 ريال وجه سه فقره سفته به شماره خزانه 
دارى 108843 سرى ذ 108834 سرى ذ 108845 سرى ذ با احتساب هزينه دادرسى 
و خسارت تاخير تاديه با توجه به محتويات پرونده و دادخواستتقديمى مالحظه تصوير 
مصدق سفته مستند دعوى و باالتفات به مدافعات خواهان نظر به اينكه بقاى مستندات 
تقديمى در يد خواهان داللت بر استقرار دين به ميزان خواسته در عهده خوانده داشته 
و خوانده عليرغم ابالغ قانونى وقت رسيدگى در جلسه حاضر نشده است اليح اى نيز 
تقديم نداشته و دفاع موجهى در مقابل دعوى مطروحه در جهت برائت ذمه خويش اقامه 
و ارائه ننموده است بنابراين دعوى خواهان به كيفيت مطروحه وارد و ثابت تشخيص 
و  عمومى  دادگاههاى  دادرسى  آئين  قانون  مواد 522-519-515-198  استناد  به  و 
اصل  و  تجارت  قانون  مواد 309-308-307  و  مصوب 1379  مدنى  امور  در  انقالب 
بابت اصل  به پرداخت مبلغ 30000000 ريال  به محكوميت خوانده  استصحاب حكم 
خواسته و مبلغ 1630000 ريال بابت هزينه دادرسى نيز خسارت تاخير تاديه از تاريخ 
تقديم دادخواست 95/9/21 تا زمان تاديه كه از سوى اجراى احكام مدى و طبق شاخص 
بانك مركزى محاسبه خواهد شد در حق خواهان صادر و اعالم مى گردد راى صادره غيابى 
محسوب و ظرف بيست روز قابل واخواهى در شورا و سپس ظرف بيست روز پس از 

ابالغ قابل تجديدنظر خواهى در محاكم عمومى حقوقى تهران مى باشد .
تهران  اختالف  حل  شوراى   2 شماره  مجتمع   53 شعبه    110/60866  

لوئى     ليال بيك محمد  ابالغ وقت رسيدگى به آرش عليزاده ف محمد  خواهان     آگهى 
دادخواستى به طرفيت خوانده  آرش عليزاده   به خواسته  طالق  تقديم دادگاههاى 
عمومى شهرستان تهران نموده كه جهت رسيدگى به شعبه 277 دادگاه خانواده تهران 
واقع در تهران شهرزيبا خ مخابرات  جنب كانون اصالح و تربيت مجتمع قضايى شهيد مفتح 
ارجاع و به كالسه 960672  ثبت گرديده كه وقت رسيدگى آن  96/6/26 و ساعت  
8:30 تعيين شده است به علت مجهول المكان بودن خوانده و درخواست خواهان و به 
تجويز ماده 73 قانون آيين دادرسى دادگاههاى عمومى و انقالب در امور مدنى و دستور 
دادگاه مراتب يك نوبت در يكى از جرايد كثيراالنتشار آگهى مى شود تا خوانده پس از 
نشر آگهى و اطالع از مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانى كامل خود نسخه 

دوم دادخواست و ضمائم را دريافت و در وقت مقرر فوق جهت رسيدگى حاضر گردد.
تهران مفتح    شهيد  خانواده  277دادگاه  شعبه   دفتر  مدير      110/60865   

آگهى ابالغ تعيين داور به غالمرضا وهاب زاده غنمى ف عزيز  در پرونده شماره 960511 
خ  درشهرزيبا  واقع  تهران  خانواده  دادگاه   277 شعبه  در  مطروحه  طالق  خواسته  به 
مخابرات جنب كانون اصالح و تربيت  مجتمع قضايى شهيد مفتح تهران قرار ارجاع امر 
به داورى صادر شده است با توجه به مجهول المكان بودن زوج حسب تقاضاى زوجه  از 
طريق نشر آگهى به زوج اخطار مى شود كه ظرف يك هفته از تاريخ نشر آگهى يك نفر 
از اقارب خود را بعنوان داور به اين دادگاه معرفى نمايد كه بيش از سى سال و متاهل 

باشد در غير اينصورت دادگاه راسا اقدام خواهد كرد.
تهران خانواده  دادگاه   277 شعبه  دفتر  مدير     110/60864  

 آگهى ابالغ وقت رسيدگى به  ابوالحسن جعفرى ف ابوالفتح   خواهان  پروانه سلطانى 
طالق   خواسته   به  ابوالفتح     ف  جعفرى  ابوالحسن  خوانده    طرفيت  به  دادخواستى 
 277 شعبه  به  رسيدگى  جهت  كه  نموده  تهران  شهرستان  عمومى  دادگاههاى  تقديم 
دادگاه خانواده تهران واقع در تهران شهرزيبا خ مخابرات  جنب كانون اصالح و تربيت 
مجتمع قضايى شهيد مفتح ارجاع و به كالسه 960819  ثبت گرديده كه وقت رسيدگى 
آن  96/6/27 و ساعت  9 تعيين شده است به علت مجهول المكان بودن خوانده و 
درخواست خواهان و به تجويز ماده 73 قانون آيين دادرسى دادگاههاى عمومى و انقالب 
در امور مدنى و دستور دادگاه مراتب يك نوبت در يكى از جرايد كثيراالنتشار آگهى 
مى شود تا خوانده پس از نشر آگهى و اطالع از مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم 
نشانى كامل خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم را دريافت و در وقت مقرر فوق جهت 

رسيدگى حاضر گردد.
تهران مفتح    شهيد  خانواده  277دادگاه  شعبه   دفتر  مدير      110/60862   

الماسى ف يعقوب    خواهان كريم عبدرخانى       آگهى ابالغ وقت رسيدگى به  شايسته 
به  الزام  خواسته   به  يعقوب     الماسى ف  خوانده   شايسته  طرفيت  به  دادخواستى 
به شعبه  كه جهت رسيدگى  نموده  تهران  عمومى شهرستان  دادگاههاى  تقديم  تمكين 
كانون اصالح و  277 دادگاه خانواده تهران واقع در تهران شهرزيبا خ مخابرات  جنب 
تربيت مجتمع قضايى شهيد مفتح ارجاع و به كالسه 960931  ثبت گرديده كه وقت 
بودن  المكان  مجهول  علت  به  است  شده  تعيين   9 ساعت   و  آن  96/7/1  رسيدگى 
خوانده و درخواست خواهان و به تجويز ماده 73 قانون آيين دادرسى دادگاههاى عمومى 
و انقالب در امور مدنى و دستور دادگاه مراتب يك نوبت در يكى از جرايد كثيراالنتشار 
آگهى مى شود تا خوانده پس از نشر آگهى و اطالع از مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن 
اعالم نشانى كامل خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم را دريافت و در وقت مقرر فوق 

جهت رسيدگى حاضر گردد.
تهران مفتح    شهيد  خانواده  277دادگاه  شعبه   دفتر  مدير      110/60861   
آگهى ابالغ وقت رسيدگى  باعنايت به دعوى شهردارى منطقه 5 تهران به طرفيت محمد 
حسن-على اكبر-عليرضا-محمد جواد –حسين خواندگان 2 تا 5 فرزندان محمد حسن 
امير  مختارى  شهرت  على  فرزندان  همگى  –شهريار-حسين-مريم  بيدكى  زارع  همگى 
مجدى –على مختارى امير مجدى –فرهاد –سهراب شهرت هر دو منصور رحمانى مبن يبر 
الزام به تنظيم سند و مطالبه خسار ت دادرسى كه به كالسه 9609980279200244 
بايگانى 960256 در شعبه 54 دادگاه عمومى تهران مطرح گرديده و وقت رسيدگى براى 
روز شنبه مورخ 96/7/1 ساعت 9:30 صبح تعيين گرديده است به استناد ماده 73 
قانون آئين دادرسى در امور مدنى براى يك نوبت در يكى از روزنامه هاى كثيراالنتشار 
به منظور ابالغ به خواندگان آگهى ميگردد تا در موعد مقرر در جلسه رسيدگى در اين 
دادگاه به ادرس تهران خ خيام چهارراه گلوبندك خ داور نبش ميدان 15 خرداد روبروى 
مسجد ارك ط اول شعبه 54 حاضر شويد بديهى است در صورت عدم حضور يا عدم 

معرفى وكيل و يا ارسال اليحه دفاعيه راى  مقتضى صادر خواهد شد.
تهران  عمومى  دادگاه   54 شعبه     110/60860  

 آگهى ابالغ دادخواست و ضمائم تجديدنظر خواهى به تجديدنظر خوانده  كالسه پرونده- 
محمدى       خواه-پوريا  تجديدنظر  تهران   حقوقى  عمومى  دادگاه   187 شعبه   951072
تجديدنظر خوانده –   حسين اسدندزق  تجديدنظر خواسته – نسبت به دادنامه شماره 
9509970210400338 مورخ 96/3/30 صادره از شعبه 187 دادگاه حقوقى تهران 
در خصوص تجديدنظر خواهى  پوريا محمدى   بطرفيت  شما نسبت به دادنامه شماره 
تجديدنظر  ضمائم  و  دادخواست  ثانى  نسخه  پيوست  به  شعبه  اين  از  00338صادره 
دادرسى  آئين  قانون   346 ماده  حسب  است    مقتضى  ميشود  ابالغ  شما  به  خواهى 
دادگاههاى عمومى و انقالب در امور مدنى چنانچه پاسخى داريد ظرف ده رو ز پس از 
رويت اخطاريه به اين دادگاه اعالم نماييد  يا به دادگاه تحويل دهيد و اال پرونده با همين 

كيفيت به تجديدنظر ارسال ميگردد.
تهران  عمومى  دادگاه   187 شعبه  دفتر  مدير      110/  60857  

عليزاده  عليه-موسى  محكوم  رستگار   مديريت  به  ملت  له-بانك  محكوم  اجرائيه    
موجب  به-به  محكوم  كمر   رضايى ف  خانى ف صفر-بهروز  مطلب-مهدى  ساقصلوه ف 
به دادنامه 9509970210200642  درخواست اجراى حكم مورخ 96/2/7 مربوطه 
محكوم عليهم بصورت تضامنى محكوم هستد به پرداخت 308286331 ريال بعنوان 
و  قانونى  تعرفه  مطابق  وكيل  الوكاله  حق  و  دادرسى  هزينه  احتساب  با  خواسته  اصل 
نيم  پرداخت  و  خواهان  در حق  اجراى حكم  لغايت  تاريخ 92/5/20  از  تاخير  خسارت 

عشر دولتى.
تهران  بعثت  حقوقى  دادگاه   177 شعبه  دفتر  مدير     110/60856  

 شماره اجرائيه -9510420241400420 شماره پرونده-9309980241400667 
شماره بايگانى شعبه -930673 تاريخ تنظيم -95/12/1 محكوم له-ياسر اربابى ف 
رجب  محكوم عليه-اكبر يگانه  محكوم به –به موجب درخواست اجراى حكم مربوطه به 
شماره و شماره دادنامه مربوطه 9409970241401380 محكوم عليهما محكوم اند به 
تنظيم سند خودرو ون غزال ام بى به شماره انتظامى 911 ت 46 ايران 33 و فك رهن 
آن بانضمام پرداخت هزينه دادرسى در حق خواهان را صادر و اعالم مى نمايد و هزينه 

اجرايى به صندوق دولت .
 110/60854   مدير دفتر دادگاه حقوقى شعبه 117 دادگاه عمومى شهيد باهنر تهران 

 حصر واثت  زهرا ميرزا زاده كوبيجارى  به شماره شناسنامه  2  به شرح دادخواست به 
كالسه     360/60/96  از اين  شعبه درخواست گواهى حصر وراثت  نموده و چنين 
توضيح داده كه شادروان  سيد محمد مدنى كوچك به شماره شناسنامه   94در تاريخ   
96/1/17  اقامتگاه دائمى خود بدرود زندگى گفته ورثه حين الفوت آن مرحوم منحصر 
است به:  زهرا ميرزا زاده كوبيجارى ش  ش2 ت ت 1352 صادره از الهيجان همسر 
متوفى سيد عبداله مدنى كوچك ش ش 12651 ت ت 1314 صادره از الهيجان پدر 
متوفى سيد على مدنى كوچك  ش ش 2710222507 ت ت 1374 صادره ا ز رشت 
پسر متوفى سيده مبينا مدنى كوچك ش  ش0250014297 ت ت 1382 صادره از 
مقدماتى  تشريفات  انجام  با  اينك  ندارد   ديگرى  ورثه  مرحوم  و  متوفى   دختر  تهران 
درخواست مزبور را به استناد ماده 361 قانون امور حسبى را  در يك نوبت آگهى مى 
تاريخ نشر  از  باشد  او  نزد  متوفى  از  يا وصيتنامه  و  دارد  اعتراضى  تا هر كسى  نمايد 

نخستين آگهى ظرف يكماه به دادگاه تهران تقديم دارد واال گواهى صادر خواهد شد.
  110/60852         دبير  شعبه   60  شوراى حل اختالف مجتمع شماره  2 تهران

 دادنامه پرونده كالسه 9609980200700102 شعبه 237 دادگاه خانواده مجتمع 
خواهان-  9609970200700585 شماره  نهايى  تصميم  تهران  يك  خانواده  قضايى 

كامياب   ف  گارودبارى  عباسى  خوانده-اردكان  ابراهيم   ف  گلرودبارى  جوادى  حميرا 
خواسته –طال ق به درخواست زوجه  به تاريخ فوق جلسه شعبه 237 دادگاه خانواده يك 
تهران به تصدى امضا كننده ذيل تشكيل است و پرونده تحت نظر دادگاه با عنايت به 
محتويات پرونده ختم رسيدگى را اعالم و به شرح آتى مبادرت به صدور راى مى نمايد  
به طرفيت  ابراهيم  دبارى ف  گلرو  دادخواست حميرا جوادى  دادگاه-در خصوص  راى 
اردكان عباسى گلر و دبارى ف كامياب به خواسته طالق به موجب فتوكپى مصدق سند 
نكاحيه پيوستى به شماره ترتيب صادره از دفتر خانه شماره 50 الهيجان به شماره سند 
به  ميباشد زجه  و مسلم  بين طرفين محرز  علقه زوجيت  ازدواج 72/11/20-1774 
موجب دادخواست تقديمى  حضور در جله دادرسى اظهار داشت كه در سال 1372 به 
صورت شرعى و قانونى و با خوانده ازدواج نموده است شغل مشخص نداشت صاحب 
يك فرزند بنام پويا 22 ساله هستيم مدت 5 سال است شوهرم كامال غيبت دارد هيچ 
خبرى از ايشان نداريم نمى دانم كجاست خانواده اش كه در شهر الهيجان هستند هم 
هيچ خبرى ندارند كل مهريه ام 1000000 تومان است كه مهريه را بذل م يكنم طالق 
مى خواهم نفقه و اجرت المثل ادعايى ندارم فقط طالق مى خواهم خوانده برغم ابالغ 
با  شده  تعرفه  شهود  است  ننموده  ارائه  دفاعى  ندارد  حضور  آگهى  انتشار  و  اخطاريه 
حضور در دادگاه اظهارات خواهان را تصديق و تائيد نموده اند لذا مراتب اختالف زوجين 
به داورى ارجاع كه در نهايت سعى و تالش دادگاه به انضمام داوران منتخب در اصالح 
ذات البين موثر واقع نگرديد  و همچنان اصرار به جدايى داشته لذا دادگاه با توجه به 
محتويات پرونده  و اظهارات خواهان و استماع اظهارات شهود تعرفه شده و احراز عسرو 
حرج زوجه دعوى خواهان را وارد دانسته و ب ااستناد مواد 1119-1130 قانون مدنى 
و بندها ى از شرط ضمن عقد نكاح مندرج در سند نكاحيه و ماده 28/27 قانون حمايت 
اعالم  و  صادر  زوجه  طالق  به  حكم  اسالمى  شوراى  مجلس   91/12/1 مصوب  خانواده 
مينمايد و به خواهان اجازه ميدهد وفق ماده 26 قانون حمايت خانواده به يكى از دفاتر 
رسمى ثبت طالق مراجعه و استفاده از وكالت اعطايى ضمن عقد نكاح و بذل تعداد كل از 
مهريه اش و با قبول بذل از طرف زوج نسبتبه اجراى صيغه طالق از نوع خلع نوبت اول 
و وفق ماده 29 قانون حمايت خانواده زوجه نسبت به ساير حقوق مالى در اين پرونده 
ادعايى ندارد در خصوص مهريه نفقه و اجرت المثل هيچ ادعايى ندارد و زوجين يك 
فرزند مشترك بنام پويا دارند كه از شمول حضانت خارج است ضمنا مجرى صيغه طالق 
ملزم به رعايت شرايط شرعى اجراى صيغه طالق بوده و در صورت عدم دسترسى به 
زوج و يا استنكاف وى مى تواند به نمايندگى از اين دادگاه اقدام به اجراى صيغه طالق 
نمايد راى صادره به  استناد مواد 330-334-336 غيابى و ظرف مدت بيست روز پس  
از ابالغ قابل واخواهى در همين شعبه و پس از آن ظرف بيست روز پس از ابالغ قابل 
تجديدنظر در محاكم تجديدنظر استان تهران مى باشد و اعتبار ارى صادره وفق ماده 
33 قانون حمايت خانواده جديد شش ماه از تاريخ ابالغ راى فرجام خواهى ميباشد و 
همچنين دفتر خانه مكلف است به رعايت مواد 31-32 قانون حمايت خانواده مصوب 

91/12/1 ميباشد .
تهران  خانواده  دادگاه   237 شعبه  دادرس     110/60839  

قضايى  مجتمع  خانواده  دادگاه   240 شعبه   9509980201001330 كالسه  پرونده   
خانواده يك تهران تصميم نهايى شماره 9609970201000404 خواهان-ابوالفضل 
شب گردى ف غالمرضا با نمايندگى فاطمه زهرا مومن بايگى ف على اكبر  خوانده-غالمرضا 
شب گردى ف محمد  خواسته –اثبات نسب  راى دادگاه-در خصوص دادخواست خواهان 
ابوالفضل شب گردى ف غالمرضا با نمايندگى فاطمه زهرا مومن بايگى ف على اكبر به 
عنوان مادر به طرفيت خوانده غالمرضا شب گردى به خواسته اثبات نسب اختصار ا بدين 
توضييح كه خواهان د ر دادخواست تقديمى اظهار ميدارد اينجانب احتراما به استحضار 
مى رساند به موجب مستندات ضم دادخواست خوانده همسر اينجانب فاطمه زهرا مومن 
مورد  گردى  غالمرضا شى  و  گردى  ابوالفضل شب  نام  به  فرزند مشترك  پدر  و  بايگى 
نمايد خوانده حضور  از تعيين وقت رسيدگى الحظه مى  باشد دادگاه پس  استدعا مى 
با حضور در جلسه دادگاه  ابراز ننموده است شهود تعرفه شده  ندارد دفاعى ارائه و 
اظهارات خواهان را تصديق و تاييد مى نمايند دادگاه پس از بررسى مجموع اوراق و 
محتويات پرونده و استماع اظهارات طرفين دعوى و مالحظه كپى مصدق رو گرفت سند 
با مداقه در  و  بين خواهان و خوانده استماع شهادت شهود  ابرازى سند عادى  نكاحى 
قانون  مدنى و مالحظه قاعده فقهى الوالد للفراش و للعاهر الحجر و اينكه كودك متولد 
در زمان زوجيت از آن شهر دانسته شده است كه جز از راه لعان نمى توان خالف آن را 
اثابت كرد و با عنايت به اينكه نداشتن شناسنامه فرزندان مشروع بودن نسب فرزند 
را نفى نمى كند زيرا همين كه انتساب او به مادر احرز گردد به يارى اماره قانون فراش 
نسب او به شوهر آن زن نيز اثبات مى شود على ايحال دادگاه دعوى خواهان را محمول 
بر صحت و ثابت تشخيص داده با احراز وجود رابطه ابوت و بنوت بين خواهان وخوانده 
مستند به مواد 1259-1275-1273 قانون مدنى حكم به اثبات نسب بين خواهان 
فاطمه زهرا مومن بايگى و خوانده غالمرضا شى گردى به عنوان والدين با فرزند صغير به 
نا م ابوالفضل شى گردى به عنوان فرزند صادر مى گردد راى صادره غيابى و ظرف بيست 
روز پس از ابالغ قابل واخواهى در همين دادگه و ظرف بيست روز پس از واخواهى قابل 

تجديدنظر خواهى در دادگاه محترم تجديدنظر استان تهران مى باشد .
تهران  يك  خانواده  دادگاه   240 شعبه  دادرس     110/60837  

 خواهان ستار باقرزاده   دادخواستى به طرفيت  خوانده وحيد مسيب پيله داربنى   به 
خواسته  مطالبه طلب تقديم دادگاههاى عمومى شهرستان تهران نموده كه جهت رسيدگى 
به شعبه  60  مجتمع شماره 2 شوراى حل اختالف تهران واقع در تهران بزرگراه جالل 
آل احمد نرسيده به پل آزمايش خ ناظريان قمى جنب ايستگاه آتش نشانى طبقه فوقانى 
ميدان تره بار نصر  ارجاع و به كالسه 9609981011000366  ثبت گرديده كه وقت 
رسيدگى آن    96/7/10 و ساعت  10  تعيين شده است به علت مجهول المكان بودن 
خوانده و درخواست خواهان و به تجويز ماده 73 قانون آيين دادرسى دادگاههاى عمومى 
و انقالب در امور مدنى و دستور دادگاه مراتب يك نوبت در يكى از جرايد كثيراالنتشار 
آگهى مى شود تا خوانده پس از نشر آگهى و اطالع از مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن 
اعالم نشانى كامل خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم را دريافت و در وقت مقرر فوق 

جهت رسيدگى حاضر گردد.
تهران  اختالف  حل  شوراى  شماره2   مجتمع    60 شعبه   دبير      110/60850    

حصر واثت  مريم كشاورزى آغبالغ  به شماره شناسنامه  6672 به شرح دادخواست به 
كالسه 364/60/96  از اين  شعبه درخواست گواهى حصر وراثت  نموده و چنين توضيح 
داده كه شادروان  احمد كشاورزى آغبالغ به شماره شناسنامه 2  در تاريخ    95/12/15 
اقامتگاه دائمى خود بدرود زندگى گفته ورثه حين الفوت آن مرحوم منحصر است به:  
ستاره مودائى ش  ش153 ت ت 1325 صادره از زنجان همسر دائمى  مريم كشاورزى 
آغبالغ ش ش 6672 ت ت 1355 صادره از تهران دختر متوفى مرجان كشاورزى آغبالغ 
ش ش 4077 ت ت 1361 صادره از تهران دختر متوفى مژگان كشاورزى آغبالغ ش 
ش 21709 ت ت 1364 صادره از تهران دختر متوفى شهروز كشاورزى ش ش 7401 
ت ت 1352 صادره از تهران پسر متوفى  و مرحوم ورثه ديگرى ندارد  اينك با انجام 
تشريفات مقدماتى درخواست مزبور را به استناد ماده 361 قانون امور حسبى را  در 
يك نوبت آگهى مى نمايد تا هر كسى اعتراضى دارد و يا وصيتنامه از متوفى نزد او باشد 
از تاريخ نشر نخستين آگهى ظرف يكماه به دادگاه تهران تقديم دارد واال گواهى صادر 

خواهد شد.
  110/60847         دبير  شعبه   60  شوراى حل اختالف مجتمع شماره 2  تهران

حصر واثت  افشين چمن آرا  به شماره شناسنامه  2595  به شرح دادخواست به 
و  نموده  وراثت   حصر  گواهى  درخواست  شعبه  اين   از       361/60/96 كالسه  
چنين توضيح داده كه شادروان سلطنت كالنتريان  به شماره شناسنامه  9 در تاريخ 
95/10/14     اقامتگاه دائمى خود بدرود زندگى گفته ورثه حين الفوت آن مرحوم 
منحصر است به:  افشين چمن آرا ش  ش2595 ت ت 1347 صادره از تهران پسر 
متوفى فرهاد چمن آرا ش ش 4273 ت ت 1330 صادره از تنكابن پسر متوفى فرخ 
چمن آرا ش  ش21928 ت ت 1336 صادره از رشت پسر متوفى طاهره چمن آرا ش  
ش116 ت ت 1332 صادره از تنكابن دختر متوفى فرشته چمن آرا ش  ش720 ت 
ت 1334 صادره از رشت دختر متوفى  و مرحوم ورثه ديگرى ندارد  اينك با انجام 
را   امور حسبى  قانون   361 ماده  استناد  به  را  مزبور  درخواست  مقدماتى  تشريفات 
در يك نوبت آگهى مى نمايد تا هر كسى اعتراضى دارد و يا وصيتنامه از متوفى نزد 
واال  دارد  تقديم  تهران  دادگاه  به  يكماه  آگهى ظرف  نخستين  نشر  تاريخ  از  باشد  او 

گواهى صادر خواهد شد.
  110/60845         دبير  شعبه 60   شوراى حل اختالف مجتمع شماره  2 تهران

نظر  در  تهارن  عمومى  دادگاه   237 شعبه  احكام  اجراى  منقول  اموال  مزايده  آگهى 
237 طى  از شعبه  95/12/4 صادره  2520 مورخ  دادنامه مشاره  به موجب  دارد 
پرونده كالسه 57/237/96 ج ث محكوم له نسيم برات طرقى ف جمشيد بطرفيت 
و  زوجه  زمهريه  ا  بخشى  قبال  در  آقا  سيد  ف  وند  صفى  محمد  سيد  عليه  محكوم 
متاليك  خاكسترى  ايكس  ال  جى   405 پژو  دولت  حق  در  دولتى  عشر  نيم  هزينه 
مدل 91 به شماره انتظامى 762 ق 53 ايران 22 كه حسب اعالم كارشناس محترم 
كاركرد  با  نقص  فاقد  و  آة  ايده  ظاهرى  با وضعيت  مزايده  مورد  دادگسترى خودرو 
پايين نسبت به مدل نتسب 60000 بادزدگير و روكش و بيمه تا آخر شهريور 96 
به مالكيت محكوم عليه موصوف معرفى نموده كه طى نظر كارشناس 210000000 
ريال معادل 21000000 تومان برآورد و تعيين قيمت گرديده را از طريق مزايده 
دراتاق   11:30 الى  صبح   11 ساعت   96/6/13 مورخ  دوشنبه  روز  در  عمومى 
مزايده مجتمع قضائى خانواده يك واقع در تهران اتوبان شهيد محالتى نبرد جنوبى 
جنب آتش نشانى در حضور نماينده محترم دادستان بفروش ميرسد كه در صورت 
مكان  و  در همان ساعت  تعطيلى  از  بعد  روز  و  مزايده  منتظره  غير  و  تعطيلى رسمى 
عهده  بر  سند  انتقال  و  نقل  و  پاركينگ  هزينه   ضمنا  شد  خواهد  برگزار  اعالمى 
محسوب  مزايده  برنده  قيمت  دهنده  پيشنهاد  باالترين  و  ميباشد  مزايده  برنده 
المجلس پرداخت مينمايد و خريدار  خواهد شد و ده درصد بهاى پيشنهادى را فى 
مورد  ثمن  الباقى  توديع  به  نسبت  مزايده  تاريخ  از  يكماه  مدت  ظرف  است  مكلف 
مزايده اقدام نمايد در غير اينصورت وجه توديعى پس از كسر هزينه هاى مزايده 
به نفع صندوق دولت ضبط و مزايده تجديد خواهد شد متقاضيان مى توانند جهت 
كسب اطالع بيشتر ظرف 5 روز قبل از مزايده به اجراى احكام شعبه 237 دادگاه 

نمايند. مراجعه  خانواده 
تهران  يك  خانواده  دادگاه   237 شعبه  احكام  اجراى  مدير      110/60842  

در اولي��ن روز معام��الت ب��ورس اوراق بهادار تهران در هفته جديد 
علي رغم رشد 183 واحدي دماسنج بازار سرمايه، قيمت سهم ها در 
گروه هاي خودرويي و فلزي رو به کاهش بود. در اين ميان تاپيکو 

بيشترين تاثير کاهنده را روي دماسنج بازار داشت.
به نقل از ايسنا، ديروز شاخص کل بازده نقدي و قيمتي بورس اوراق 
بهادار تهران 182 واحد رشد کرد و به رقم 81 هزار و 762 واحدي 
رسيد. همچنين شاخص کل هم وزن با افت 47 واحدي مواجه شد 
و تا عدد 17 هزار و 653 واحدي پايين آمد. شاخص آزاد شناور نيز 

در طول داد و ستدهاي امروز در نهايت 67 واحد رشد کرد و تا آستانه 
کانال 90 هزار واحدي باال رفت. شاخص بازار اول و بازار دوم نيز هر 
يک 170 واحد باال رفتند. معاماللت سهام شرکت هاي کشتيراني 
جمهوري اس��المي ايران، پااليش نفت بندرعباس، پااليش نفت 
و ف��والد مبارک��ه اصفه��ان ديروز به ترتيب 66، 59، 53 و 53 واحد 
تاثير، بيشترين نقش را در نوسانات صعودي دماسنج بازار داشتند. 

در طرف مقابل سرمايه گذاري نفت، گاز و پتروشيمي تامين، گروه 
صنعتي پاکشو و ملي صنايع مس ايران به ترتيب با 18، 11 و 10 
واحد تاثير کاهنده بيشترين نقش کاهنده را روي شاخص داشتند. 
ديروز گروه فرآورده هاي نفتي، کک و سوخت هسته اي که توانستند 
تاثير بسزايي در دماسنج بازار سرمايه داشته باشند، به جز در دو نماد 
روند صعودي در قيمت پاياني را تجربه کردند و اکثريت آنها توانستند 

حدود چهار واحد نسبت به روز گذشته افزايش قيمت داشته باشند. 
اما در گروه محصوالت شيميايي امروز اکثر سهم ها با کاهش قيمت 
مواجه شدند از ميان نمادهاي اين گروه نماد سرمايه گذاري نفت، گاز 
و پتروشيمي تامين )تاپيکو( بيشترين نقش کاهنده را روي دماسنج 
بازار داشت. ديروز در گروه فلزات اساسي و استخراج کاالهاي فلزي 
نيز روند قيمت ها عموما رو به کاهش بود. در گروه فلزات اساسي 
بيش از 74 ميليون سهم به ارزش حدود 17 ميليارد تومان در شش 

هزار و 404 نوبت معامله مورد داد و ستد قرار گرفت.

رشد 183 واحدي شاخص کل بورس


