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عرضه اوراق مشارکت ريالي
 با پايه ارز در بورس

مديرعامل ش��رکت ملي نفت از 
برنامه عرضه اوراق مش��ارکت 

ريالي با پايه ارز در بورس 
علي کاردر، مديرعامل ش��رکت 
مل��ي نف��ت در س��ومين کنگره 
راهب��ردي نف��ت و نيرو گفت: با 
رويکرد اتخاذ شده در 2 سال اخير 

و با تکيه بر مباحث ازدياد برداش��ت و بازخوردهايي که در اين 
زمينه دريافت کرديم، به اين نتيجه رسيده ايم که رسيدن به اين 
ظرفيت توليد 6 ميليون بشکه با بهره مندي از مديريت بهينه، 

سرمايه خارجي و فناوري هاي روزآمد دنيا امکانپذير است.
وي با بيان اينکه امکان دستيابي به اين ظرفيت توليد، از سال 
دوم برنامه هفتم توس��عه فراهم مي ش��ود، از برنامه ريزي براي 
ايجاد 4.5 تا 5 ميليون بشکه ظرفيت توليد روزانه نفت در پايان 

برنامه ششم خبر داد.
مديرعامل ش��رکت ملي نفت قيمت تمام ش��ده توليد نفت در 
ايران را همچنان مطلوب خواند و گفت: ايران جزو کشورهايي 
اس��ت که نفت را با کمترين قيمت توليد مي کنند و از آنجا که 
مدل اقتصادي شرکت هاي بين المللي را به طور مستمر پايش 
مي  کنيم، ايران از حيث س��ودآوري جزو بهترين کش��ورهاي 

دنياست.
وي با بيان اينکه ش��رکت هاي بين المللي نفت روي مديريت 
مخزن، مديريت پروژه در ابعاد کالن و اداره فرآيند تامين منابع 
مالي تمرکز کرده اند، ادامه داد: ش��رکت هاي اکتش��اف و توليد 
ايراني همچنان به حوزه مهندس��ي، خريد و س��اخت چسبندگي 

دارند و بايد تغيير وضع دهند.
کاردر درب��اره راهکاره��اي تامي��ن منابع مالي پروژه هاي نفتي 
گفت: براي نخس��تين بار در صنعت نفت، اوراق مش��ارکت به 
صورت ريالي با پايه ارزي عرضه مي ش��ود و ريس��ک ارزي آن 
را شرکت ملي نفت تقبل مي کند.در اين راستا، هماهنگي هاي 

الزم با بورس صورت گرفته و در حال اخذ مجوز هستيم.
وي انتش��ار اوراق مش��ارکت به ش��کل سابق و استفاده از منابع 
صندوق توسعه ملي و منابع بانکي را از ديگر راهکارهاي تامين 
منابع از داخل عنوان کرد و افزود: در فرايند توس��عه ميدان ها 
در قال��بEPC   ني��ز ب��ا اتص��ال به ماده 12 قان��ون رفع موانع 
توليد رقابت پذير و بازپرداخت سرمايه از محل توليدات ميدان، 

مي توان کار را پيش برد.

فعاليت صندوق تثبيت بازار سرمايه آغاز شد
با تصويب چارچوب کلي فعاليت و نحوه استفاده از منابع، آيين 
نامه  ها و بودجه توسط هيات امنا و امضاي وزير امور اقتصادي 
و دارايي صندوق تثبيت بازار سرمايه از ديروز رسمًا فعاليت خود 
را آغاز کرد. به گزارش س��نا، در چهارمين جلس��ه هيات امناي 
صندوق تثبيت بازار س��رمايه به رياس��ت دکتر کرباسيان، وزير 
امور اقتصادي و دارايي، چارچوب کلي نحوه استفاده از منابع، 
آيي��ن نامه  ه��ا و بودجه اين صندوق، به تصويب رس��يد و عمال 

فعاليت هاي اين صندوق کار خود را آغاز کرد.
اين صندوق که در راس��تاي اجراي ماده 2۸ قانون رفع موانع 
توليد رقابت پذير و ارتقاي نظام مالي کش��ور با هدف اطمينان 
بخش��ي و ايجاد ثبات در بازار س��رمايه، در تيرماه 1396 بناي 
تاس��يس آن گذارده ش��د تاثير بسزايي در حمايت از سهامداران 

و پيشگيري از نوسانات شديد بازار دارد.
هدف اصلي از راه اندازي اين صندوق، اطمينان بخش��ي براي 
مقابله با مخاطرات و نوس��ان هاي قابل توجه در بازار س��هام و 
پوشش ريسک هاي خاص وارده بر بازار به منظور کاهش آسيب 

سهامداران خرد است.

پيشخوان

بورس

س��يد محس��ن فاضليان در پنل علمي تامين مالي مس��کن در 
همايش سياس��ت هاي توس��عه مسکن در ايران ابراز اميدواري 
ک��رد ب��ا اجراي طرح پايلوت طرح عرضه نقدي و س��لف بانک 
مس��کن در بورس کاال ايده اي ش��بيه اس��نپ در حمل و نقل در 
ح��وزه معام��الت امالک ش��کل بگيرد و به اي��ن ترتيب هزينه 

معامالت مسکن کاهش يابد.
مديرعامل شرکت تامين سرمايه بانک مسکن از اجراي پايلوت 
طرح عرضه نقدي و س��لف بانک مس��کن در بورس کاال خبر 

داد.
ب��ه نق��ل از عص��ر اعتب��ار، س��يد محس��ن فاضلي��ان در پنل 
علمي تامين مالي مس��کن در همايش سياس��ت  هاي توس��عه 
مس��کن در اي��ران اب��راز اميدواري کرد با اج��راي طرح مذکور 
ايده اي ش��بيه اس��نپ در حمل و نقل در حوزه معامالت امالک 
 ش��کل بگيرد و به اين ترتيب هزينه معامالت مس��کن کاهش 

يابد.
وي در ادامه با اش��اره به نقش کليدي بازار مس��کن در تامين 
مالي مس��کن، گفت: در دنيا بازار رهن اوليه و ثانويه در بخش 
مس��کن ش��ناخته ش��ده اس��ت اما در ايران به جز يک مورد 
انتش��ار اوراق رهن ثانويه در س��ال گذش��ته، عمال فقط بازار 
 رهن اوليه در پرداخت تس��هيالت مس��کن مورد اس��تفاده قرار 

مي  گيرد.
مديرعامل شرکت تامين سرمايه بانک مسکن با بيان اينکه بازار 
ره��ن ثانويه مديري��ت جريان آتي رهن اوليه را انجام مي دهد، 

تاکيد کرد: در بازار رهن اوليه تمام کساني که از رژيم تسهيالت 
اس��تفاده مي  کنند اقس��اط خود را به موقع پرداخت مي  کنند و در 

نتيجه کمترين سطح اقساط معوق مربوط به تسهيالت مسکن 
است که سند ملک در رهن بانک قرار مي گيرد.

فاضليان از برنامه ريزي براي انتش��ار هزار ميليارد تومان اوراق 
ره��ن ثانوي��ه در آينده نزدي��ک خبر داد و گفت: اين موضوع در 

دستور کار بانک مرکزي قرار دارد.
وي سپس از برنامه ريزي براي عرضه مدل هاي پيچيده تر اوراق 
رهن ثانويه خبر داد و گفت: در اين مدل ها قابليت تغيير س��ود 

اوراق متناسب با تغيير سود تسهيالت وجود دارد.
وي از ديگ��ر ابزاره��اي تامي��ن مالي مس��کن به صندوق زمين 
و س��اختمان اش��اره کرد و گفت: تا کنون چهار صندوق زمين 
و س��اختمان راه اندازي ش��ده و اين ظرفيت براي س��ازندگان 
وجود دارد تا سرمايه هاي خرد را براي اجراي پروژه ساختماني 

جمع  آوري کنند.
فاضليان تاکيد کرد: اگر سوگيري صحيح دولت در زمينه کاهش 
نرخ سود بانکي ادامه يابد هزينه تامين مالي هم کاهش مي يابد 
و يک فرصت طاليي براي سرمايه گذاري در صندوق  هاي زمين 

و ساختمان ايجاد مي شود.
مدير عامل ش��رکت تامين س��رمايه بانک مس��کن اعالم کرد: 
عالوه بر انواع صکوک موجود در بازار س��رمايه ش��اهد انتش��ار 
»اوراق وکالت« خواهيم بود که به واسطه آن وکالت انتشار هر 

نوع اوراق براي تامين مالي به نهاد واسط داده مي شود.

با اجرای پایلوت طرح عرضه نقدی و سلف بانک مسکن رقم خورد؛

تکرار ایده »اسنپ« در بورس کاال

 »ثاصفا« زیان را به سود رساندعلي بابا بزرگ ترین سایت تجارت الکترونيک دنيا   »سبزوا« سود 12 ماه را38درصد افزایش داد
"سبزوا" براي سال مالي منتهي به پايان 
شهريور امسال به ازاي هر سهم 91 ريال 

سود خالص اعالم کرده بود.
ش��رکت سيمان الر سبزوار اولين پيش 
بيني درآمد هر سهم 12ماهه منتهي به 

پايان شهريور 97 را منتشر کرد.
به گزارش س��نا، ش��رکت س��يمان الر س��بزوار اولين پيش بيني 
درآمد هرس��هم 12ماهه منتهي به پايان ش��هريور 97 را 126 
ريال اعالم کرد. اين ش��رکت پيش بيني س��ود 12 ماه منتهي به 
پايان شهريور 97 را نسب به مدت مشابه سال قبل را 3۸ درصد 

افزايش داده است.
"سبزوا" براي سال مالي منتهي به پايان شهريور امسال به ازاي 

هر سهم 91 ريال سود خالص اعالم کرده بود.

ش��رکت علي بابا پس از پس��ت س��ر 
گذاش��تن آمازون، به عنوان بزرگترين 
ش��رکت تج��ارت الکتروني��ک در دنيا 

شناخته شد.
به گزارش س��نا، سهام شرکت علي بابا 

پس از گذشت ۸31 روز معامالتي توانست به رتبه برترين شرکت 
تجارت الکترويکي در دنيا معرفي شود در حالي که با توانست 

به راحتي سايت آمازون را پشت سر بگذارد.
پس از اين که عملکرد سه ماهه دوم آمازون منتشر شد و پيش 
بيني هاي اين شرکت محقق نشد، قيمت سهام آمازون در آخرين 

ساعات معامالتي با روند منفي رو به رو شد.
در اين بين، قيمت سهام شرکت علي بابا با رشد 109 درصدي 

در سال جاري همراه بوده است.

شرکت ساختمان اصفهان صورت هاي 
مال��ي ميان��دوره اي 9 ماهه منتهي به 

پايان خرداد 96 را منتشر کرد.
به گزارش سنا، »ثاصفا« در اطالعات و 
صورت هاي مالي مياندوره اي 9 ماهه 

منتهي به پايان خرداد امسال به ازاي هر سهم 397 ريال سود 
خال��ص اع��الم کرد. "ثاصفا"در گزارش دوره اي 9 ماهه براي 
سال مالي منتهي به پايان شهريور 96 به ازاي هر سهم 397 

ريال سود خالص محقق کرد.
اين ش��رکت براي دوره 9 ماهه منتهي به پايان خرداد 95 به 
ازاي هر س��هم 132 ريال زيان شناس��ايي کرده بود. همچنين 
شرکت در پايان سال مالي پايان شهريور 95 به ازاي هر سهم 

1۸0 ريال زيان شناسايي کرد.

دادنامه پرونده كالسه 9509980228400803 شعبه 24 دادگاه عمومى حقوقى مجتمع قضايى 
شهيد بهشتى تهران تصميم نهايى شماره 9609970228400441 خواهان-محمود افشار قتلى 
ف على اصغر خوانده-مهدى قلى ياسمنى كوزه كنان ف اسداله  خواسته-اعسار از پرداخت هزينه 
دادرسى گردشكار –خواهان دادخواستى به خواسته فوق به طرفيت خوانده باال تقديم داشته 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 ختم رسيدگى را اعالم و به 
شرح زير مبادرت به صدور راى مى نمايد  راى دادگاه-در خصوص دادخواست محمود افشار قتلى 
به طرفيت مهدى قلى ياسمنى كوزه كنان به خواسته اعسار از پرداخت هزينه دادرسى در پرونده 
كالسه 950813 با توجه به دادخواست تقديمى و اظهارات خواهان مبنى بر عدم توانايى مشاراليه 
و با عنايت به استشهاديه استنادى و شهادت شهود و همچنين عدم حضور خوانده و عدم دفاع از 
سوى خوانده دادگاه مستندا به مواد 504-505 قانون آئين دادرسى مدنى بالحاظ وضعيت خواهان 
معافيت  نمايد  مى  اعالم  و  ميزان 50 درصد صادر  به  دادرسى  پرداخت هزينه  از  بهاعسار  حكم 
خواهان موقتى است و مستندا به مواد 511-514-507 همان قانون با اجراى حكم و به محض 
تمكن مالى ملزم به تاديه هزينه دادرسى است راى صادره حضورى ظرف مهلت بيست روز پس از 

ابالغ قابل تجديدنظر در محاكم تجديدنظر است . 
تهران  عمومى  دادگاه   24 شعبه  رئيس     110/89489  

دادنامه  پرونده كالسه 9609980228400016 شعبه 24 دادگاه عمومى حقوقى مجتمع قضايى 
شهيد بهشتى تهران تصميم نهايى شماره 9609970228400649 خواهان – سيد عليرضا رضا 
زاده طباطبائى ف سيد مهدى با وكالت شهاب الدين صابر ف سعداله  خوانده – جعفر بازيار خانشير  
–مطالبه خسارت تاخير تاديه  گردشكار  –مطالبه خسارت دادرسى  –مطالبه وجه چك   خواسته ها 
–خواهان دادخواستى به خواسته فوق به طرفيت خوانده باال تقديم داشته كه پس از ارجاع به 
العاده دادگاه به تصدى  اين شعبه و ثبت به كالسه فوق و جرى تشريفات قانونى در وقت فوق 
امضا كننده زير تشكيل است و با توجه به محتويات پرونده و ختم رسيدگى را اعالم و به شرح 
عليرضا رضا  خواهان سيد  دادگاه-در خصوص دعوى  راى  نمايد   مى  راى  به صدور  مبادرت  زير 
زاده طباطبائى با وكالت شهاب الدين صابر به طرفيت خوانده جعفر بازيار خانشير به خواسته مطالبه 
-506326-506333-880527 هاى  شماره  به  چك  فقره   4 بابت  ريال   690000000 مبلغ 
5263217 عهده بانك صادرات شعبه شهيد مدرس و سپه شعبه بيهقى همراه با احتساب هزينه 
دادرسى و حق الوكاله و خسارت تاخير تاديه مى باشد دادگاه با عنايت به جميع مدارك و مستندات 
پرونده و دادخواست تقديمى و با توجه به عدم حضور خوانده  و اينكه دعوى مصون از هر گونه 
ايراد باقى مانده و نظر به اينكه وجود اصل مستندات باالخص الشه چك در يد خواهان داللت و 
ظهور بر طلب و استمرار و اشتغال ذمه خوانده نسبت به خواهان دارد  و خوانده در قبال دعوى 
دليلى بر برائت ذمه خود و يا پرداخت وجه مورد مطالبه ابراز و ارائه نكرده است لذا دعوى خواهان 
را موجه و موافق موازين  و وارد تشخيص و مستندا به مواد 198-515-519 از قانون آئين 
دادرسى مدنى و ماده 313 قانون تجارت و قانون الحاق يك تبصره به ماده دو قانون اصالح موادى 
تشخيص  مجمع   77/9/21 مصوب  واحد  ماده  و   1372 و   1355 مصوب  چك  صدور  قانون  از 
مصلحت نظام خوانده را به پرداخت 690000000 ريال بابت اصل خواسته و مبلغ 23048000 
ريال بابت هزينه دادرسى و حق الوكاله و خسارت تاخير تاديه را از تاريخ صدور چك لغايت تاريخ 
اجراى حكم قطعى در صورت عدم مصالحه طرفين بر مبناى نرخ تورم و تغيير شاخص ساالنه پس از 
استعالم از بانك مركزى جمهورى اسالمى ايران توسط اجراى احكام محاسبه مى شود درحق خواهان 
محكوم يم نمايد راى صادره غيابى ظرف مدت بيست روز قابل واخواهى در اين دادگاه مى باشد 

و پس از آن وفق مقررات قابل تجديدنظر خواهى در محاكم تجديدنظر استان تهران مى باشد . 
تهران  عمومى  دادگاه   24 شعبه  رئيس      110/89485  

 آگهى ابالغ وقت رسيدگى و دادخواست و ضمائم به فرشاد سيفاريان اصل   خواهان منصور شهباز 
بگيان و رسول شهباز بگيان دادخواستى به طرفيت خوانده   فرشاد سيفاريان اصل  به خواسته   
مطالبه خسارت  مطرح كه به اين شعبه ارجاع و به كالسه بايگانى9609981010600256 شعبه56 
مجتمع شماره دو شوراى حل اختالف تهران   ثبت گرديده كه وقت رسيدگى آن    96/9/1  و ساعت  
10  تعيين كه حسب دستور دادگاه  طبق 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 شود 
تا خوانده ظرف يكماه پس از تاريخ انتشار آگهى به دفتر 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  دو  شماره  مجتمع   56 شعبه  دفتر   مسئول      110/89482    

 حصر واثت   سيد حميدرضا غفورى به شماره شناسنامه  1601  به شرح دادخواست به كالسه   
كه  داده  توضيح  چنين  و  نموده  وراثت   حصر  گواهى  درخواست  شعبه  اين   از   960/61/96
شادروان معصومه غفورى  به شماره شناسنامه  6243 در تاريخ   95/10/15   اقامتگاه دائمى 
خود بدرود زندگى گفته ورثه حين الفوت آن مرحوم منحصر است به:  سيد حميدرضا غفورى ش 
ش 1601 ت ت 1340 صادره از تهران پسرمتوفى سيد مولود غفورى ش ش 1113 ت ت 1343 
صادره از تهران دخترمتوفى فاطمه سادات غفورى ش ش11840 ت ت 1341 صادره از تهران 
دختر متوفى مهناز سادات غفورى ش ش10094 ت ت 1344 صادره از قم دختر متوفى مهشيد 
سادات غفورى ش ش 22367 ت ت 1350 صادره ازتهران دخترمتوفى  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. 
تهران شماره2    مجتمع  اختالف  حل  شوراى     61 شعبه   دبير            110/89480   

 اجرائيه  محكوم له-شركت تانيش در با مديريت مهدى نجم آبادى  محكوم عليه-احمد اسماعيلى 
تبار  محكوم به-به موجب درخواست اجراى حكم مربوطه به شماره و شماره دادنامه مربوطه محكوم 
عليه محكوم است به پرداخت مبلغ بيست ميليون ريال بابت اصل خواسته و پرداخت مبلغ هشتصد 
و هفتاد هزار ريال بابت هزينه دادرسى و پرداخت خسارت تاخير تاديه از تاريخ تقديم دادخواست 

95/12/21 و ضمنا پرداخت نيم عشر دولتى بر عهده محكوم عليه مى باشد. 
تهران  اختالف  حل  شوراى  دو  شماره  مجتمع   60 شعبه  دبير     110/89477  

حصر واثت  نازك صدرى  به شماره شناسنامه   2013 به شرح دادخواست به كالسه 504/60/96      
از اين  شعبه درخواست گواهى حصر وراثت  نموده و چنين توضيح داده كه شادروان عليرضا گلبن 
ثانى  به شماره شناسنامه  48059 در تاريخ   96/5/23   اقامتگاه دائمى خود بدرود زندگى گفته 
ورثه حين الفوت آن مرحوم منحصر است به:  نازك صدرى ش ش 2013 ت ت 1339 صادره از 
تهران همسر متوفى سيد محمدرضا گلبن ثانى ش ش 7433 ت ت 1349 صادره ازتهران برادر 
متوفى سيد وحيدرضا گلبن ثانى ش ش 18962 ت ت 1363 صادره ازتهران برادر متوفى سيد 
امير رضا گلبن ثانى ش ش 1951 ت ت 1361 صادره ازاراك برادر 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. 
تهران  2 شماره   مجتمع  اختالف  حل  شوراى     60 شعبه   دبير            110/89476   

كالسه   به  دادخواست  شرح  به     1145 شناسنامه  شماره  به  غفوريان   مهوش  واثت   حصر   
466/60/96     از اين  شعبه درخواست گواهى حصر وراثت  نموده و چنين توضيح داده كه 
شادروان  رحمت اله غفورا به شماره شناسنامه  16558 در تاريخ  87/6/4    اقامتگاه دائمى 
خود بدرود زندگى گفته ورثه حين الفوت آن مرحوم منحصر است به:  كوكب امير كواسمى ش 
ت  ت   1145 ش  ش  غفوريان  مهوش  متوفى  همسر  ازتبريز  صادره   1303 ت  ت   15499 ش 
1334 صادره ازتهران دخترمتوفى فريده غفوريان ش ش 29374 ت ت 1332 صادره ازتهران 
فرهاد  دخترمتوفى  ازتهران  صادره   1337 ت  ت   30785 ش  ش  غفوريان  فرزانه  دخترمتوفى 
غفوريان ش ش 886  ت ت 1344 صادره از تهران پسرمتوفى  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. 
تهران   2 شماره  مجتمع  اختالف  حل  شوراى     60 شعبه   دبير            110/89473   

كالسه  به  دادخواست  به شرح  به شماره شناسنامه 385    اصل   واثت  سيمين صادقى   حصر 
536/60/96      از اين  شعبه درخواست گواهى حصر وراثت  نموده و چنين توضيح داده كه 
شادروان شهناز شعاعى  به شماره شناسنامه 2  در تاريخ  96/5/9    اقامتگاه دائمى خود بدرود 
زندگى گفته ورثه حين الفوت آن مرحوم منحصر است به:  سيمين صادقى اصل ش ش385 ت ت 
1335 صادره از بروجرد دختر متوفى فاطمه صادقى اصل ش ش 3313 ت ت 1341 صادره از 
تهران دختر متوفى سياوش صادقى اصل ش ش160 ت ت 1334 صادره از بروجرد 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. 
تهران  2 شماره   مجتمع  اختالف  حل  شوراى    60 شعبه    دبير            110/89472   

 حصر واثت  مهران برآورده  به شماره شناسنامه  5  به شرح دادخواست به كالسه    538/60/96   
از اين  شعبه درخواست گواهى حصر وراثت  نموده و چنين توضيح داده كه شادروان مريم آذره  
به شماره شناسنامه 13161  در تاريخ 92/10/14     اقامتگاه دائمى خود بدرود زندگى گفته 
ورثه حين الفوت آن مرحوم منحصر است به:  مهران برآورده  ش ش5 ت ت 1347 صادره از 
ازتهران  صادره   1381 ت  ت   0150152671 ش  ش  برآورده   آرمين  متوفى  همسر  گرمسار 
پسرمتوفى رامين برآورده ش ش 0018210902 ت ت 1374 صادره ازتهران پسرمتوفى ذبيح 
اله آذره ش ش 191 ت ت 1335 صادره از خمين پدر متوفى رقيه خدا قاسمى ش ش 46  ت ت 
1338 صادرهاز خمين مادر 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. 
تهران شماره2    مجتمع  اختالف  حل  شوراى    60 شعبه    دبير            110/89470   

اجرائيه  محكوم له-محرم قاسمى  محكوم عليه-حبيب خانزاده  محكوم به –به موجب درخواست 
عليه  مربوطه 9609971085100066 محكوم  دادنامه  و شماره  به شماره  مربوطه  اجراى حكم 
تاديه و نى  تاخير  محكوم است به 30000000 ريال اصل خواسته و كليه خسارات دادرسى و 

عشر . 
تهران  اختالف  حل  شوراى   18 شماره  مجتمع   851 شعبه  دبير     110/89469  

 تاريخ رسيدگى -  96/6/19 شماره پرونده -  85101270 شماره دادنامه 701 مرجع رسيدگى 
كرمى   رضا   – خوانده  سعيدعادل   خواهان-  تهران   منطقه18   اختالف  حل  شوراى   851 حوزه  
خواسته – مطالبه مبلغ 10000000 ريال بابت رسيد بانكى با كليه خسارات دادرسى و تاخير تاديه  
گردشكار –خواهان دادخواستى به خواسته فوق به طرفيت خوانده باال تقديم داشته 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 پس از شور و تبادل نظر  ختم 
رسيدگى را اعالم و به شرح زير مبادرت به صدور راى مى نمايد  راى شورا-در خصوص دعوى 
سعيد عادل به طرفيت رضا كرمى به خواسته مطالبه مبلغ 10000000 ريال بابت رسيد بانكى 
با كليه خسارات دادرسى و تاخير تاديه با توجه به بررسى پرونده محتويات آن و اخذ توضييح از 
خواهان و عدم حضور خوانده عليرغم نشر آگهى و طبق استعالم از بانك و تائيد مشخصات توسط 
به  ملزم  و  محكوم  را  خوانده  و  مدنى  دادرسى  آئين  قانون  ماده 522-198  طبق  و  مربوط  بانك 
پرداخت مبلغ 10000000 ريال بابت رسيد بانكى با كليه خسارات دادرسى و تاخير تاديه در حق 
خواهان صادر و اعالم مى نمايد راى صادره غيابى و ظرف مدت بيست روز قابل واخواهى  و 20 روز 

پس از آن قابل تجديدنظر خواهى در محاكم عمومى حقوقى تهران مى باشد. 
تهران   18 شماره  مجتمع   851 شعبه     110/89468  

 تاريخ رسيدگى -  96/6/13 شماره پرونده -  12911/851/95 شماره دادنامه-702 مرجع 
رسيدگى حوزه 851  شوراى حل اختالف منطقه 18 تهران  خواهان- اصغر پژمان  خوانده – عليرضا 
خوش سرور و حسين دهقان  خواسته – مطالبه مبلغ 100000000 ريال بابت چك برگشتى به 
به  دادخواستى  –خواهان  گردشكار  تاديه   تاخير  و  دادرسى  خسارات  كليه  با   043861 شماره 
خواسته فوق به طرفيت خوانده باال تقديم داشته 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 
زير  به شرح  و  اعالم  را  نظر  ختم رسيدگى  تبادل  و  از شور  پرونده پس  به محتويات  توجه  با  و 
مبادرت به صدور راى مى نمايد  راى شورا-در خصوص دعوى اصغر پژمان به طرفيت عليرضا خوش 
سرور و حسين دهقان خواسته مطالبه مبلغ 100000000 ريال بابت بابت چك برگشتى به شماره 
043861 با كليه خسارات دادرسى و تاخير تاديه با توجه به بررسى پرونده محتويات آن واحد و 
توضييح از خواهان و عدم حضور خواندگان عليرغم نشر آگهى و گواهينامه عدم پرداخت كه نشان 
از استنكاف خوانده از پرداخت دادرسى دين دارد و طبق ماده 198-522 قانون آئين دادرسى 
مدنى و مواد 310-311-312 قانون تجارت و حكم بر محكوميت خواندگان متضامنا به پرداخت 
مبلغ 100000000 ريال بابت چك برگشتى به شماره 043861 با كليه خسارات دادرسى و تاخير 
تاديه در حق خواهان صادر و اعال م مى نمايد راى صادره غيابى و ظرف بيست روز قابل واخواهى و 

بيست روز پس از آن قابل تجديدنظر خواهى در محاكم عمومى حقوقى تهران مى باشد . 
ن تهرا   18 شماره  مجتمع   851 شعبه     110/89467  

حصر واثت  آقاى  على اصغر حنيفى  به شماره شناسنامه 5774  به شرح دادخواست به كالسه374   
از اين  شعبه درخواست گواهى حصر وراثت  نموده و چنين توضيح داده كه شادروان  اورجعلى 
حنيفى به شماره شناسنامه  18 در تاريخ  96/4/10  اقامتگاه دائمى خود بدرود زندگى گفته ورثه 
حين الفوت آن مرحوم منحصر است به:  مريم حنيفى ش ش 1653  ت ت 1351 صادره از سراب 
دختر متوفى فهيمه حنيفى ش ش 9598 ت ت 1364 صادره ازتهران دخترمتوفى فريده حنيفى 
ش ش 12739 ت ت 1358 صادره ازتهران دخترمتوفى فرزانه حنيفى ش ش 0013209019 
صادره   1367 ت  ت   49222 ش  ش  حنيفى  سمانه  دخترمتوفى  ازتهران  صادره   1369 ت  ت 
ازتهران دخترمتوفى عزيزه حنيفى ش ش 1656 ت ت 1352 صادره از سراب دخترمتوفى على 
اصغر حنيفى ش ش 5774 ت ت 1361 صادره ازتهران پسرمتوفى نرجس نصير نژاد ش ش 22 
ت ت 1333 صادره از سراب همسر متوفى    اينك با انجام تشريفات مقدماتى درخواست مزبور 
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. 
تهران    18 شماره  مجتمع  اختالف  حل  شوراى      859 شعبه    دبير            110/89465   

 حصر واثت  ناهيد ورزغى   به شماره شناسنامه  1048 به شرح دادخواست به كالسه 373  از 
اين  شعبه درخواست گواهى حصر وراثت  نموده و چنين توضيح داده كه شادروان  قدرت ورزغى 
به شماره شناسنامه  46353 در تاريخ  96/6/18  اقامتگاه دائمى خود بدرود زندگى گفته ورثه 
حين الفوت آن مرحوم منحصر است به:  فريده ورزغى ش  ش31 ت ت 1352 صادره ازتهران 
دخرتمتوفى ناهيد ورزغى ش ش 1048 ت ت 1354 صادره ازتهران دخترمتوفى ندا ورزغى ش 
ش 25427 ت ت 1359 صادره ازتهران دخترمتوفى حسين ورزغى ش ش 37120 ت ت 1366 
صادره از تهران پسرمتوفى خديجه وقار مباركى ش ش 3154 ت ت 1334 صادره ازتهران همسر 
متوفى    اينك با انجام تشريفات مقدماتى درخواست مزبور 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. 
تهران    18 شماره   مجتمع  اختالف  حل  شوراى      859 شعبه    دبير            110/89462   

دادنامه پرونده كالسه 9609980228400064 شعبه 24 دادگاه عمومى حقوقى مجتمع قضايى شهيد 
بهشتى تهران تصميم نهايى شماره 9609970228400428 خواهان-مجيد حسينى طباطبائى ف رضا  
خوانده-على اكبر زارعى ف حسن  خواسته ها-الزام به فك پالك خودرو –دستو رموقت  گردشكار-

خواهان دادخواستى به خواسته الزام به فك پالك خودرو به طرفيت على اكبر زارعى ف حسن به خواسته 
الزام به فك پالك از وانت مينى باريه شماره انتظامى 411 ن 14 ايران 22 و دستور موقت كه خواهان 
توضييح داده كه اتومبيل وانت مينى بار را به خوانده فروخته است ووكالت در تعويض پالك هم داده 
لكن تاكنون از فك پالك و تحويل آن خوددارى نموده و خواهان محكوميت وى هستم كه با توجه به 
دادخواست تقديمى و با توجه به وكالتنامه شماره 4872 مورخه 82/4/8 استعالم به عمل آمد از 
راهنمايى و رانندگى كه نشان مى دهد خواهان مالك خودرو با پالك منصوبه است و خوانده هم جهت 
دفاع حاضر نشده بااين وصف دعواى وى وارد  است و با توجه به ماده 198 قانون آئين دادرسى مدنى 
و ماده 1258 قانون مدنى حك به محكوميت خوانده به فك پالك منصوبه به شماره 411 ن 14 ايران 
22 از خودرو نيز به شماره موتور 006895 صادر و اعالم مى گردد راى صادره غيابى است و ظرف مهلت 
بيست روز از تاريخ ابالغ در همين شعبه قابل واخواهى است  سپس و حسب مقررات قابل تجديدنظر 
خواهى در محاكم تجديدنظر استان تهران مى باشد در خصوص تقاضاى خواهان مبنى بر دستور موقت 

هم چون با وصف ابالغ تامين نسپارده لذا درخواست وى رد مى گردد . 
تهران  حقوقى  عمومى  دادگاه   24 شعبه  رئيس   110/89494  

آگهي مفقودي
اصل گواهي نامه موقت پايان تحصيالت کارشناس ناپيوسته 

مديريت بازرگاني به شماره ۱۲۳۱۱)۱۳_۱۵( بنام محمد 

راستي )ملي ۲۵۱۰۵۷۶۳۵۶( فارغ التحصيل از دانشگاه آزاد 

اسالمي واحد قشم مفقود واز درجه اعتبار ساقط مي باشد.

آگهي مفقودي
کارت دانشجويی اينجانب مهتاب محمد خانی به شماره 

دانشجويی۹۳۲۹۷۹۳ رشته مديريت صنعتی دانشگاه صنعتی 

شاهرود مفقود گرديده واز درجه اعتبار ساقط می باشد.

 شاهرود

آگهي مفقودي
اصل گواهي موقت پايان تحصيالت دانشگاهي مقطع کارداني 

حسابداري بنام مهدي آبام پور)ملي۳۳8۰۱۹۶۷۹۷( فارغ 

التحصيل دانشگاه آزاد اسالمي قشم واحد فني حرفه اي سما 

قشم مفقود و از درجه اعتبار ساقط مي باشد.

نوبت اول

آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئين نامه قانون تعيين تکليف 
وضعيت ثبتی و اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی 

براب��ر رای ش��ماره 139660301053002413 هیات اول موضوع قانون 
تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی مستقر 
در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک کهریزک تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی 
آقای عباسعلی فروتنی فرزند علی اکبر به شماره شناسنامه 152 صادره از 
ش��هرری در ش��ش دانگ یک قطعه زمین مزروعی به مساحت 56699.94  
مت��ر مرب��ع پ��الک 7 و 6 فرع��ی از 148 اصلی که مس��احت 3678/44  متر 
از آن ج��زء پ��الک 148/6 و مس��احت 53021/5 مت��ر از پالک 148/7 می 
باش��د خریداری از مالک رس��می آقای عباس��علی و محسن و مجتبی و علی 
اصغر و رضا و احمد فروتنی محرز گردیده است. لذا به منظور اطالع عموم 
مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی می شود در صورتی که اشخاص 
نس��بت به صدور س��ند مالکیت متقاضی اعتراضی داش��ته باشند می توانند 
از تاری��خ انتش��ار اولی��ن آگه��ی به مدت دو ماه اعت��راض خود را به این اداره 
تس��لیم و پس از اخذ رس��ید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تس��لیم اعتراض، 
دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی است در صورت 
انقض��ای م��دت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات س��ند مالکیت 

صادر خواهد شد. 
م الف:414۸

سيد مهدی المعی- رئيس ثبت اسناد و امالک کهریزک 

معامله گران بورس تهران ديروز در حالي شاهد معامالت کم حجم 
بودند که بازارگردان هاي پااليش��ي ها در دامنه نوس��ان قيمتي 
فرصتي براي حمايت از سهام پيدا کردند. بازار به دورنماي اقتصاد 
ديگر اعتماد ندارد. به نقل از فارس، ش��اخص کل قيمت و بازده 
نق��دي ب��ورس اوراق بهادار تهران )تدپيکس( در پايان معامالت 
ديروز چهارشنبه 19 مهر ماه 96 با افزايش 9 واحدي روي رقم ۸4 
هزار و 744 واحد ايستاد. شاخص کل هم  وزن اما با افزايش 11 
واحدي عدد 17 هزار و 374 واحد را به نمايش گذاشت. شاخص 
سهام آزاد شناور نيز با افزايش 24 واحدي به رقم 91 هزار و 515 
واحد دس��ت يافت. ش��اخص بازار اول اما در حالي با افزايش 1۸ 
واحدي به رقم 5۸ هزار و 54۸ واحد دست يافت که شاخص بازار 
دوم با کاهش 37 واحدي عدد 1۸9 هزار و 146 واحد را به نمايش 
گذاشت. ديروز همچنين شاخص کل فرابورس )آيفکس( نيز با 
افزايش 4 واحدي به رقم 929 واحد رضايت داد. براس��اس اين 
گزارش، روز گذشته معامالت سهام در نماد پتروشيمي فن آوران با 

16 واحد، پااليش نفت تهران با 15 واحد و پااليش نفت اصفهان 
با 13 واحد افزايش بيش��ترين تاثيرمثبت را بر محاس��به شاخص 
کل بورس به نام خود ثبت کردند. در مقابل، معامالت سهام در 
نماد معامالتي شرکت هاي هاي وب با 15 واحد، سرمايه گذاري 
غدير با 12 واحد و هلدينگ پتروش��يمي خليج فارس با 11 واحد 
کاه��ش بيش��ترين تاثي��ر منفي را در ب��رآورد اين نماگر به دوش 
کش��يدند. ارزش کل معامالت ديروز بورس تهران در حالي به 
بيش از 141 ميليارد تومان نمايش داده شد که ناشي از دست به 
دست شدن بيش از 792 ميليون سهم و اوراق مالي قابل معامله 
طي 47 هزار و 232 نوبت داد و س��تد بود. طي معامالت ديروز 
نماد معامالتي شرکت هاي سيمان الر سبزوار، اوراق مشارکت 
نفت و گاز پرشيا، سرمايه گذاري توسعه آذربايجان،  پارس دارو، 
از س��وي ناظ��ر بازار س��هام متوقف و در مقاب��ل نماد معامالتي 

ش��رکت هاي تهيه و توليد خاک نس��وز استقالل آباده، پشم بافي 
طوس، مهندسي فيروزآ، شيرين دارو، پشم بافي افشار يزد، ماليبل 
س��ايپا، جوش و اکس��يژن ايران، ورزايران، صنعتي و ش��يميايي 
رنگين، بازگشايي شدند. روز گذشته در بازار 2 بورس تهران که 
به معامالت درون گروهي سهامداران عمده اختصاص دارد، 227 
ميليون سهم پارس خودرو به ارزش بيش از 1۸.5 ميليارد تومان 
ميان سهامداران عمده اين سهم با معامالت انتقالي همراه بود. 
75 ميليون س��هم س��رمايه گذاري خوارزمي نيز به ارزش بيش از 
6 ميليارد تومان ميان س��هامداران عمده اين س��هم با معامالت 
انتقالي همراه شد. همچنين 56 ميليون سهم ذوب آهن اصفهان 
به ارزش کمتر از 4.5 ميليارد تومان کدبه کد ش��د. 22.5 ميليون 
س��هم س��يمان داراب ني��ز به ارزش بي��ش از 2.5 ميليارد تومان 
ميان سهامداران عمده اين سهم با معامالت انتقالي همراه شد. 

همچنين 7 ميليون سهم فوالد مبارکه اصفهان به ارزش بيش از 
يک ميليارد تومان به کدهاي انتقالي سهامدار عمده جابه جا شد. 5 
ميليون سهم سرمايه گذاري صندوق بازنشستگي به ارزش بيش 
از 700 ميليون تومان کدبه کد شد. بر اساس اين گزارش ديروز 
بورس تهران نظاره گر معامالتي متعادل و به نس��بت کم حجم 
در اغلب نمادهاي معامالتي بود که انتظار براي افزايش نرخ ارز 
دوباره گروه فلزات اساسي و پااليشي ها را بهانه اي براي پيشرو 
شدن در بازار کرده است. گروهي که به مدد حقوقي هاي نه چندان 
فعال خود ش��اهد بازارگرداني و حمايت در مقابل فروش��ندگان 
اغلب حقيقي هس��تند. دورنماي اقتصاد ايران در حالي زير س��ايه 
سنگين اخبار سياست خارجي به ويژه برخي تحريم هاي جديد و 
آينده برجام خاکستري شده که به نظر مي رسد، تورم بيش از 20 
درصدي تا پايان امسال و نسخه تکراري افزايش نرخ ارز براي 
نجات بانک ها دوباره در دس��تورکار دولت براي رهانيدن خود از 

باتالق مشکالت مالي قرار گرفته است.

تقويت ۹ واحدي شاخص کل بازار سرمايه


