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نگاهی به عملکرد یکساله بورس تهران

در بازار دیروز ثبت شد

رشد دسته جمعی همه متغیرهای
بورس تهران

دیروز گروه های خودرو ،فلزات اساس�ی و ش�یمیایی نیز با بیش�ترین
حجم و ارزش معامالت در صدر برترین گروه های صنعت قرار گرفتند.
شاخص کل بورس در داد و ستدهای دیروز ،پس از چند روز استراحت به مدار
رش��د بازگشت.به گزارش پایگاه خبری بازارسرمایه (س��نا) ،در معامالت دیروز
ش��اخص کل بورس با رشدی  165واحدی به رقم  96هزار و  194واحد رسید.
همچنین دیروز س��رمایه گذاران بورسی بیش از یک میلیارد و  54میلیون برگه
س��هم ،حق تقدم و س��ایر دارایی های مالی را دس��ت به دست کردند که ارزش
ای��ن مب��ادالت بیش از  2ه��زار و  784میلی��ارد ریال ب��ود و در  69هزار نوبت
معامالتی انجام شد .دیروز همچنین تمامی هفت شاخص بورس صعودی بودند.
ش��اخص کل با رش��د  165واحدی به رقم  96هزار و  194رسید .شاخص های
بازار اول و دوم نیز به ترتیب  156و  149واحد صعودی ش��دند .نمادهای فوالد
مبارکه اصفهان ،هلدینگ نفت و گاز پارس��یان ،پاالیش نفت بندرعباس ،سرمایه
گ��ذاری مع��ادن و فلزات ،پاالیش نفت تهران ،ملی مس و گل گهر با بیش��ترین
تاثیر مثبت بر ش��اخص ،رش��د این متغیر را رقم زدند .گروه های خودرو ،فلزات
اساس��ی و ش��یمیایی نیز با بیش��ترین حجم و ارزش معامالت در صدر برترین
گروه های صنعت قرار گرفتند .صدرنش��ینی بازار نیز با بیش��ترین رش��د قیمت
متعلق به نمادهای گروه صنایع بهش��هر ،سالمین ،نیرو کلر ،ایران ارقام ،سرمایه
گذاری صنعت بیمه ،حمل و نقل توکا و سرمایه گذاری توکا فوالد بود .در مقابل
نمادهای تامین ماس��ه ریخته گری ،کاشی سعدی ،ماشین سازی اراک ،ماشین
س��ازی نیرو محرکه ،بورس اوراق بهادار تهران ،لیزینگ ایران و س��رمایه گذاری
نیرو با بیش��ترین کاهش قیمت در انتهای جدول معامالت نشس��تند .س��رمایه
گذاران بورس��ی دیروز برای خری��د واحدهای صندوق امین یک��م ،پارند پایدار
سپهر ،واحدهای صندوق کمند ،اوراق مشارکت ملی نفت ایران ،اوراق مشارکت
کارکنان نفت ،اوراق صکوک فوالد کاوه کیش و اوراق صکوک س��ایپا بیش��ترین
تقاضا را ثبت کردند.

عرضه  ۴۵هزار تن مواد پلیمری
در تاالر پتروشیمی

تاالر ف�رآورده های نفتی و پتروش�یمی بورس کاالی ایران دیروز(س�ه
ش�نبه  ۲۲اس�فندماه) میزب�ان عرضه  ۴۵ه�زار و  ۴۶۳تن ان�واع مواد
پلیمری ش�امل گریدهای مختلف اکریلونیتریل بوتادین اس�تایرن ،پلی
اتیلن ،پلی استایرن و پلی وینیل کلراید بود.
به گزارش اقتصاد آنالین ،دیروز  ۱۱۱هزار و  ۱۵۰تن قیر و وکیوم باتوم نیز در تاالر
مذکور عرضه می شود ۴۲.هزار و  ۶۵۰تن قیر و گوگرد نیز در تاالر صادراتی بورس
کاالی ایران عرضه می شود .تاالر محصوالت صنعتی و معدنی بورس کاالی ایران نیز
دیروز شاهد عرضه  ۱۰۱هزار و  ۳۰۰تن انواع ورق های فوالدی شرکت فوالد مبارکه
بود.عالوه بر این ۵۰۰ ،تن ش��مش هزار پوندی ۳۷۰ ،تن بیلت و  ۶هزار و  ۵۳۰تن
شمش آلیاژ آلومینیوم ۱۴،هزار و  ۵۰۰تن تیرآهن ۵۰ ،دستگاه خودرو سراتو و ۲۰
کیلوگرم طال نیز در این تاالر عرضه می شود .همچنین ۳۷۲ ،هزار قطعه جوجه یک
روزه ۲ ،هزار و  ۱۰۰تن روغن خام ۲،هزار و  ۴۰۰تن گندم خوراکی و دوروم ۱۰ ،هزار
تن سبد گندم دوروم ۵ ،هزار و  ۳۵۰تن شکر سفید و  ۵۰۰کیلوگرم زعفران در تاالر
محصوالت کشاورزی عرضه می شود .بازار فرعی بورس کاالی ایران نیز عرضه ۱۵۱
تن ضایعات فلزی ۲ ،هزار تن روغن خام پالم ۱۷ ،تن لپه ۲۰۰ ،تن گوشت منجمد و
یک محموله تراورس چوبی را تجربه می کند.
خانم اکرم ابوالمعصومی به شماره شناسنامه 462مطابق دادخواست
تقدیمی به کالس��ه پرونده  1485/1/96از این ش��عبه درخواس��ت
گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که ش��ادروان ربابه
احمدوند به شماره شناسنامه  3251294271در تاریخ 87/11/12
اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته و ورثه حین الفوت ان مرحوم
منحصر است به:
مصطفی صانع��ی ش ش  0066333172تاریخ تولد 1357/6/23
صادره تهران فرزند متوفی
مرتض��ی صانع��ی ش ش  0074235621تاریخ تولد 1360/6/27
صادره تهران فرزند متوفی
محس��ن صانع��ی ش ش  0079123740تاریخ تولد 1365/5/26
صادره تهران فرزند متوفی
علی اکب��ر صانعی ش ش  4949096672تاری��خ تولد 1326/1/3
صادره  -همسرمتوفی
و مرح��وم ورث��ه دیگری ن��دارد اینک با انجام تش��ریفات مقدماتی
درخواست مزبور را باستناد ماده  361قانون امور حسبی در یک نوبت
اگهی می نماید تا هرکس اعتراضی دارد و یا وصیتنامه ای از متوفی
نزد او باشد از تاریخ نشر اگهی ظرف مدت یکماه به این شعبه تقدیم
دارد واال گواهی مربوط صادر خواهد شد.ف28/
شعبه  1شورای حل اختالف
م الف593:
������������������������������������
مشخصات محکوم له:
شرکت به پخش به نمایندگی قراگوزلو با وکالت خانم سحر خانی
محکوم به  :بموجب دادنامه ش��ماره  1077مورخ  95/12/1شورای
حل اختالف شعبه دوم  .محکوم علیه محکوم است به پرداخت مبلغ
70/000/000ریال بابت وجه دو فقره س��فته به شماره -552793
 838677ب��ه انضمام 2/725/000ریال بابت هزینه دادرس��ی و نیز
پرداخت خس��ارت تاخیر تادیه از تاریخ  95/6/1لغایت زمان اجرای
حکم و حق الوکاله وکیل در حق محکوم له و نیز پرداخت %5نیم عشر
دولتی در حق صندوق دولت.
مشخصات محکوم علیه:
-1اصغر کبیری پور(اصالتا)
-2مصطفی مرادی نامور(تضامنا)
 -3مرتضی مرادی نامور(تضامنا)
هر سه مجهول المکان
محکوم علیه مکلف است از تاریخ ابالغ اجرائیه:
-1پس از ابالغ اجرائیه ظرف ده روز مفاد ان را بموقع اجرا بگذارد.
 -2ترتیبی برای پرداخت محکوم به بدهد.
-3مالی معرفی کند که اجرا حکم و اس��تیفاء محکوم به از ان میسر
باش��د و در صورتیکه خود را قادر به اجرای مف��اد اجرائیه نداند باید
ظ��رف مهلت (ده روز ص��ورت جامع دارائی خود را به قس��مت اجرا
تسلیم کند اگر مالی ندارد صریحا اعالم نماید هرگاه ظرف سه سال
بع��د از انقضاء مهلت مذکور معلوم ش��ود که ق��ادر به اجرای حکم و
پرداخت محکوم به بوده اید .لیکن برای فرار در پرداخت اموال خود را
معرفی نکنید یا صورت خالف واقع از دارایی خود بدهید بنحوی که
اجرای تمام یا قسمتی از مفاد اجرائیه متعسر باشد به مجازات حبس
از  61روز تا  6ماه محکوم خواهید شد.
 -4عالوه بر موارد باال که قس��متی از م��اده  34قانون اجرای احکام
مدنی میباشد به مواردی از قانون اجرای احکام و قانون ائین دادرسی
مدن��ی مص��وب  79/1/21و همچنین مف��اد قانون نح��وه اجرای
محکومیتهای مالی مصوب  10ابان  1377که ظهر برگ اجرائیه درج
گردیده است .توجه نموده و به ان عمل نماید .م الف220:
شعبه دوم شورای حل اختالف
������������������������������������
خواهان :خانم خدیجه یعقوبخانی بنشانی مارلیک 20متری مارلیک
کوچه  42نبش کوچه ساختمان پرنیان واحد 11
خوانده :علی حاجبی بنشانی مجهول المکان
خواس��ته :تقاضای رس��یدگی و صدور حکم مبنی ب��ر مطالبه نفقه
 93/1/1لغایت 11/000/000 96/9/19ریال به انضمام کلیه هزینه
ها وخسارات
گردش��کار :خواهان/دادخواستی به خواس��ته فوق بطرفیت خوانده
تقدیم داش��ته که پس از ارجاع به این ش��ورا و ثبت به کالسه فوق و
جری تشریفات قانونی در وقت فوق العاده  /مقرر شعبه بتصدی امضا
کننده زیر تحت نظر قرار گرفت .با توجه به محتویات پرونده پس از
اخذ نظریه مش��ورتی ختم رسیدگی را اعالم و بشرح زیر مبادرت به
صدور رای می نماید.
( رای قاضی شورا)
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رشد  ۱۶درصدی ارزش بازار بورس و فرابورس

ارزش ب�ازار فراب�ورس (بازار اول – بازار دوم -ب�ازار پایه و بازار
ابزارهای نوین مالی) که در پایان سال  ۹۵مبلغ  ۱۱۹هزار میلیارد
تومان بود ،در حال حاضر به مبلغ  ۱۳۸هزار میلیارد تومان رسیده
است که نشان از رشد  ۱۶درصدی دارد.
س��ال  ۱۳۹۶با ش��عار اقتصاد مقاومتی ،تولید و اشتغال نامگذاری شد
ک��ه یک��ی از پیش نیازهای مورد نیاز برای رون��ق تولید و بهبود وضعیت
اشتغال در کشور اس��تفاده از ظرفیتهای بازار سرمایه است .به گزارش
پایگاه خبری بازار س��رمایه (س��نا) ،بورس اوراق به��ادار تهران در ابتدای
سال  ۹۶و در اولین هفته کاری با رشد  0.5درصدی شاخص کل و رشد
حدود 2.5درصدی ش��اخص کل هموزن کار خود را آغاز کرده بود .در
ابتدای سال  ۹۶معامالت بازار سرمایه چنان امیدوارانه شروع شد که طی
 ۲۶روز کاری ابتدایی س��ال  ،۹۶دماسنج بازار سهام فقط یک روز منفی
را ثبت کرد تا رکورد  ۷س��اله این متغیر مهم ثبت ش��ود .همچنین رقم
 ۸۰هزار واحدی ش��اخص کل که مربوط به  ۴دی س��ال  ۹۵بود است و
از آن تاریخ نتوانس��ته بود وارد این کانال ش��ود ،در روز  ۱۳اردیبهش��ت
س��ال جاری برای دقایقی رقم  ۸۰هزار واحدی مجددا ثبت ش��د تا نوید
سالی رکوردشکنانه برای ش��اخص کل بدهد .در اواخر اردیبهشت شاهد
انتخاب��ات ریاس��ت جمهوری بوده ای��م ،بورس تهران اولی��ن روز پس از
برگزاری انتخابات ریاس��ت جمهوری با رش��د  ۷۳۳واحدی (معادل 0.9
درصد) مواجه ش��د و ش��اخص کل ه��موزن نیز با جه��ش بیش از 1.4
درصدی رش��د خیرهکنندهای را به نمایش گذاشت .اما در روزهای بعد از
آن بازار وارد فاز اصالحی شد و در ماههای خرداد تا آبان این اصالح ادامه
داشت تا اینکه در اواخر آبان و بدلیل رشد قیمت کاالهای جهانی و نفت
و تاثیر آن بر شرکتهای داخلی بورس و فرابورسی ،خصوصا صنایع فلزی،
معدنی ،پاالیشی و پتروشیمی ،شاخص کل توانست در تاریخ  ۴آذر سال
جاری رکورد تاریخی  ۸۹هزار و  ۵۰۰واحد را بش��کند و رکورد جدیدی
در بازار س��رمایه به جای بگذارد .رشد شاخص کل بورس تهران در ادامه

با افزایش قیمت ارز و مجددا تحت تاثیر رش��د قیمت س��هام شرکتهای
صادرات محور که عموما از صنایع پیش گفته بوده است ادامه یافت تا در
 ۸بهمن به اوج خود در رقم  ۹۹هزار و  ۴۱۴واحد دس��ت یابد .این رقم
آخرین رکورد بجای مانده از شاخص کل است ،چرا که پس از آن مجددا
بازار سرمایه وارد فاز اصالحی شد و تا  ۲۰اسفند سال جاری این شاخص
در کانال  ۹۶هزار واحد قرار گرفت .همچنین ارزش بازار بورس تهران به
عنوان یکی دیگر از متغیرهای مهم ،در س��ال  ۹۵رقم  ۳۲۲هزار میلیارد
تومان بوده است ،درحالیکه در حال حاضر تا تاریخ  ۲۰اسفند  ۹۶ارزش
این بازار به  ۳۸۳هزار میلیارد تومان رس��یده اس��ت که نشان از رشد ۱۶
درصدی ارزش بورس تهران است .ارزش بازار فرابورس (بازار اول – بازار
دوم -ب��ازار پایه و بازار ابزارهای نوین مالی) که در پایان س��ال  ۹۵مبلغ
 ۱۱۹ه��زار میلیارد تومان بود ،در حال حاضر به مبلغ  ۱۳۸هزار میلیارد
تومان رسیده است که نشان از رشد  ۱۶درصدی دارد.
اصالحات زیرساختی در بازار سرمایه
یکی دیگر از تحوالت مهم بازار سرمایه در سال  ۹۶شروع بازنگری و تغییرات

گس��ترده در قوانین و دس��تورالعمل های بازار بود .این اقدامات در راستای
افزایش شفافیت اطالعاتی و نقدشوندگی در بازار در دستور کار قرار گرفت و
نتیجه آن قاعدهمند شدن توقف و بازگشایی نمادها و کاهش چشمگیر مدت
توقف نمادها بوده است و هدف نهایی این تغییر تثبیت حداکثر مدت توقف
 ۹۰دقیقهای است که می توان گفت :مدیران بازار تا حد زیادی در دستیابی
به این هدف نزدیک شده اند .تبدیل گزارش پیش بینی درآمد هر سهم به
گزارش تجزیه و تحلیل مدیریت بر اساس استانداردهای بین المللی از دیگر
اصالحات قانون اوراق بهادار بورس تهران بوده است.دیکی دیگر از اصالحات
مهم قانون بازار سرمایه اصالح نحوه افشای اطالعات با اهمیت و مصادیق آن
بوده است .در دستورالعمل اصالح شده نحوه افشای اطالعات توسط ناشران
بورسی و فرابورسی ،مصادیق اطالعات با اهمیت با جزئیات بیشتری بیان شده
اند و در زمان افشای اطالعات توسط ناشر ،نماد معامالتی به صورت خودکار
و کوتاه مدت (کمتر از  ۶۰دقیقه) متوقف خواهد شد.
عرضههای اولیه سال ۹۶
در سال جاری عرضه اولیه سهام ۱۴شرکت در بازار سرمایه انجام پذیرفت؛
ش��رکتهای به پرداخت ملت ،مبی��ن وان کیش ،هتل کوثر اصفهان ،چدن
س��ازان،های وب ،تولید و صادرات ریشمک ،لیزینگ شرق ،آسیا سیر ارس،
پگاه آذربایجان شرقی ،فوالد کاوه جنوب ،تامین سرمایه امید ،شیر و گوشت
زاگرس شهرکرد ،مدیریت صنعت شوینده توسعه صنایع بهشهر و شفا دارو
شرکتهای تازه وارد بازار سهام در سال جاری به شمار می روند.
بازار سرمایه در  ۵۰سالگی خود
بازار س��رمایه پنجاهمین س��ال تاس��یس و فعالیت خود را در سال ۹۶
جش��ن گرفت .در این نکوداشت که در تاریخ  ۸بهمن سال جاری برگزار
ش��د از سکه  ۵هزار ریالی به عنوان نماد بازار سرمایه با حضور وزیر امور
اقتصادی و دارایی ،رئیس س��ازمان بورس و اوراق بهادار ،رئیس کل بانک
مرکزی ،رئیس کمیته فقهی سازمان بورس ،رئیس بیمه مرکزی و فعاالن
بازار سرمایه رونمایی شد.

عضو هیات رییسه کمیسیون برنامه و بودجه مجلس مطرح کرد

تقویت تولید و حذف رانت ۲ ،نقش کلیدی بورس کاال
ب�رای رس�یدن ب�ه یک اقتصاد س�الم و ب�ه دور از ران�ت باید تمام�ی محصوالت
کش�اورزی ،صنعتی و پتروش�یمی در بورس کاال مورد معامله قرار گیرد .عضو هیات
رییس�ه کمیس�یون برنامه ،بودجه و محاس�بات مجلس گفت :عرضه محصوالت در
بورس کاال و اصالح و ساماندهی زیرساختهای معامالتی باعث شده تا سوء استفاده
ها و رانت هایی که طی س�ال ها به عده ای خاص و واس�طه می رسید ،امروز به سود
تولیدکننده و مصرف کننده منجر شود.
به گزارش پایگاه خبری بازار سرمایه (سنا) ،محسن بیگلری ،گفت :برای رسیدن به یک اقتصاد
سالم و به دور از رانت باید تمامی محصوالت کشاورزی ،صنعتی و پتروشیمی در بورس کاال مورد
معامله قرار گیرد .عضو هیات رییسه کمیسیون برنامه ،بودجه و محاسبات مجلس اظهار داشت:اصل
و ذات بورس کاال براساس رقابت سالم و شفاف بنا شده است به طوریکه در این بازار ،هم خریداران
و هم فروشندگان سود خواهند برد .بیگلری افزود :در این بین کاهش نقش دولت از قیمتگذاری
کاالها و واگذاری کشف قیمت محصوالت به بورس کاال ،اقتصاد را به سمت رقابتیتر شدن و تنظیم

در خصوص دادخواس��ت خواهان خدیجه یعقوبخانی فرزند محمد
بطرفیت خوانده علی حاجبی فرزند کریم به خواس��ته مطالبه نفقه
معوقه نظر به رابطه زوجیت به داللت فتوکپی مصدق س��ند ازدواج
پیوس��ت دادخواس��ت و با عنایت به اینکه حسب ماده  1106قانون
مدنی در عقد دائم زن به عهده ش��وهر اس��ت و با توجه به اظهارنظر
کارش��ناس و اظه��ارات خواهان که از تاریخ  93/1/1ش��وهرم نفقه
پرداخت نکرده اس��ت و اظهاراتش��هود و اینکه خوانده با وجود ابالغ
اگهی در روزنامه ثروت مورخ  96/11/2ابالغ وقت دادرس��ی و نظریه
کارشناسی در شورا حاضر نگردیده و دلیلی دال بر پرداخت نفقه ارائه
نداده است فلذا دعوی خواهان را محمول بر صحت تلقی و مستندا به
م��اده 1106و1107و1111و 1206قانون مدنی و ماده  198قانون
ایین دادرسی مدنی حکم بر محکومیت خوانده به پرداخت ماهیانه
 ---از تاری��خ  93/1/1لغای��ت  96/10/30جمع��ا ب��ه مبل��غ 14/880/000ری��ال بابت نفقه معوقه در حق خواهان صادر و اعالم
می��دارد رای صادره غیابی بوده و ظرف  20روز پس از ابالغ واخواهی
در ای��ن ح��وزه و  20روز پ��س از ان قاب��ل تجدید نظ��ر خواهی در
دادگستری مالرد می باشد .م الف218:
قاضی حوزه  5شورا حل اختالف – حسینعلی زاده
������������������������������������
اگهی مزایده غیر منقول
در پرونده  951259صادره از ش��عبه  3دادگس��تری مالرد به سود
زینب خزایی و علیه سید مجید حسینی بخواسته 110/000/000
ریال و مبلغ  5درصدریال بابت نیم عشر دولتی در حق دولت که پس
از طی مراحل قانونی و ارجاع به کارشناس رسمی دادگستری ملک
توقیفی به مبلغ 250/000/000ریال ارزیابی گردیده که سپس مقرر
گردید در تاریخ  1397/1/20از س��اعت  13:30تا ساعت پایان ملک
مورد نظر واقع در به ش��رح ذیل از طریق مزایده به فروش برس��د لذا
طالبین میتوانند پنج روز جلوتر از تاریخ مزایده با اطالع و هماهنگی
این اج��زاء از ملک بازدید نموده و در صورت تمایل در تاریخ فوق در
مراسم مزایده شرکت نمایند مزایده از قیمت پایه کارشناسی شروع
و هرکس که باالترین قیمت را پیش��نهاد نماید بعنوان برنده مزایده
شناخته شده و از  %10از کل مبلغ فروش فی المجلس از خریدار اخذ
و الباق��ی پس از گذش��ت یک ماه و در صورت ع��دم وصول هرگونه
اعتراضی از خریدار اخذ و ملک به وی تحویل خواهد شد مشخصات
ملک توقیفی به ش��رح زیر می باش��د ؛ سراسیاب خ دکتر حسابی خ
دانش غربی کوچه امام صادق  21شش��دانگ یک واحد اپارتمان به
مت��راژ حدود  70متر واقع در طبقه  5ش��مالی واحد مذکور تکمیل
نبوده انش��عابات برق -گاز برای واحد برقرار نگردید و انشعاب اب نیز
لوله کش��ی ان انجام نشده اس��ت واحد دارای دو اتاق بوده که یکی از
اتاقها کفس��ازی نگردیده و کلید پریز و س��یم کشی کل واحد انجام
نش��ده و جعبه تقس��یم برق داخل واحد نیز نصب نگردیدهاس��ت
همچنین درب س��رویس و حمام و ش��یر االت واحد نصب نگردیده
است اشپزخانه بصورت اوپن بوده دیوارهای ان تا حدود نصف ارتفاع
ان کاشی گردیده است دیوارهای واحد سفید حمام و شیر االت واحد
نصب نگردیده اس��ت اش��پزخانه بصورت اوپن بوده دیوارهای ان تا
حدود نصف ارتفاع ان کاش��ی گردیده است دیوار های واحد سفید
کاری شده و کف واحد سرامیک می باشد.
ضمنا مبلغ کارشناس��ی به مبلغ  250/000/000ریال می باش��د و
چنانچ��ه روز مزایده مصادف با روز تعطی��ل گردیدمزایده در فردای
همان روز و ساعت انجام خواهد شد .محل انجام مزایده اجرای احکام
مدنی دادگستری می باشد .م الف219:
مدیر اجرای احکام مدنی دادگستری -حسینی
������������������������������������
آگهی ابالغ وقت رسیدگی
نظرب��ه اینکه آقای جبار جمالی فر فرزند محمود در پرونده کالس��ه
 960922ش��عبه  103دادگاه کیفری دو س��نندج به اتهام سرقت
تحت تعقیب اس��ت به واسطه مجهول المکان بودن محل اقامت وی
در اجرای ماده  344قانون آئین دادرس��ی کیفری مصوب  1392به
نامبرده ابالغ تا در تاریخ  1397/2/2وقت رسیدگی ساعت  8:30در
جلس��ه دادگاه حاضر شوند درغیر این صورت تصمیم مقتضی اتخاذ
خواهد شد .م/الف4275 :
ایوب میرانی – مدیر دفتر دادگاه کیفری شعبه  103دادگاه کیفری
دو شهرسنندج
������������������������������������
آگهی ابالغ وقت رسیدگی
نظربه اینکه آقای س��امان تاخیری فرزند جلیل در پرونده کالس��ه
 961211ش��عبه  103دادگاه کیفری دو س��نندج به اتهام سرقت
تحت تعقیب اس��ت به واسطه مجهول المکان بودن محل اقامت وی

در اج��رای ماده  344قانون آئین دادرس��ی کیفری مصوب  1392به
نامبرده ابالغ تا در تاریخ  1397/2/16وقت رس��یدگی س��اعت  12در
جلسه دادگاه حاضر ش��وند درغیر این صورت تصمیم مقتضی اتخاذ
خواهد شد .م/الف4277 :
ایوب میرانی – مدیر دفتر دادگاه کیفری شعبه  103دادگاه کیفری دو
شهرسنندج
�������������������������������������
دادنامه
پرونده کالس��ه  9609988752900594ش��عبه نهم ش��ورای حل
اخت�لاف شهرس��تان س��نندج تصمی��م نهای��ی ش��ماره
9609978752901123
خواهان :آقای بهروز طهماس��بی فرزند کریم به نش��انی کردستان-
سنندج  .خوانده :آقای پرویز ظفری :مجهول المکان خواسته :مطالبه
وجه سفته گردشکار :به تاریخ فوق در وقت فوق العاده جلسه شعبه 9
شورای حل اختالف سنندج بتصدی امضاء کنندگان زیر تشکیل است
پرونده امر تحت نظر اس��ت ش��ورا با استعانت ازخداوند متعال و اعالم
ختم رسیدگی مبادرت به صدور رای می نماید.
رای شورا
درخصوص دعوی آقای بهروز طهماسبی به طرفیت آقای پرویز ظفری
به خواس��ته مطالبه وجه  2فقره سفته به شماره های خزانه داری کل
 277796 – 277797به مبلغ 40/000/000ريال تقدیمی از ناحیه
خواهان و داللت بر اس��تقرار دین به میزان خواس��ته در عهده خوانده
داش��ته و بقای اصل س��فته مذکور در ید مدعی داللت بر بقای دین و
اش��تغال ذمه خوانده و اس��تحقاق خواهان در مطالبه وجه آنها را دارد
خوان��ده علی رغم ابالغ اخطاریه به ش��کل قانونی ب��ه تجویز ماده 73
ق.آ.د.م در جلس��ه شورا حاضر نشده و الیحه دفاعیه نیز ارسال نکرده
اس��ت لذا شورا دعوای خواهان را وارد و ثابت دانسته و مستندا به مواد
 522 -519 -198قانون آئین دادرس��ی مدنی و مواد  307الی 309
قان��ون تج��ارت حکم ب��ه محکومی��ت خوان��ده به پرداخ��ت مبلغ
 40/000/000ريال بابت اصل خواسته و مبلغ  1/115/000ريال بابت
هزینه های دادرسی و خسارت تاخیر تادیه از تاریخ تقدیم دادخواست
 96/7/23تا زمان اجرای حکم بر مبنای نرخ ش��اخص س��االنه بانک
مرکزی جمهوری اسالمی ایران که توسط واحد اجرای احکام حقوقی
محاس��به و تعیین خواهد شد .درحق خواهان صادر و اعالم می نماید
رای صادره غیابی بوده و حس��ب مقررات ماده  26قانون شوراها ظرف
مهلت  20روز از تاریخ ابالغ قابل واخواهی در این شورا بوده و سپس با
انقض��ای مهل��ت واخواه��ی ظ��رف مهل��ت  20روز دیگ��ر قاب��ل
تجدیدنظرخواهی درمحکم عمومی شهرس��تان سنندج می باشد .م/
الف4276 :
علی اصغر جمشیدی – قاضی شورای حل اختالف شماره  9سنندج
�������������������������������������
دادنامه
پرونده کالس��ه  9609988753100526شعبه یاردهم شورای حل
اختالف سنندج تصمیم نهایی ش��ماره خواهان :بانک مهر اقتصاد به
ش��ماره ثبت  429709با نمایندگی آقای صالح الدین حسین پناهی
فرزند محمد عزیز به نشانی استان کردستان – شهرستان سنندج -خ
آبید بانک مهر اقتصاد خواندگان .1 :آقای اسعد کریمی فرزند مجید .2
آقای منصور کریمی فرزند مجید همگی به نشانی کردستان – سنندج
خ ناصرخس��رو ک دلگشاد پ  3خواس��ته ها .1 :مطالبه وجه چک .2
تامین خواسته گردشکار :به تاریخ فوق جلسه شورا در وقت تعیین شده
تشکیل است پرونده امر تحت نظر بابررسی اوراق پرونده ختم جلسه را
اعالم و بشرح آتی مبادرت به اتخاذ رای می نماید.
رای شورا
درخصوص دادخواس��ت بانک مهر اقتصاد با نمایندگی حقوقی آقای
صالح حسین پناهی بطرفیت خواندگان آقایان منصور کریمی صادر
کننده چک مورد دادخواس��ت و آقای اسعد کریمی بعنوان ضامن به
خواسته مطالبه یک فقره چک به شماره  501913بتاریخ  93/11/2به
مبلغ  34/000/000ريال نزد بانک صادرات ایران به احتساب خسارت
تاخیر تادیه و هزینه دادرسی به گواهی عدم پرداخت با بررسی اوراق و
محتویات پرونده و دادخواست خواهان به شرح مفاد دادخواست و علی
رغم ابالغ به خواندگان مطابق ماده  73ق.آ.د.م درجلس��ه رس��یدگی
حضور نیافتند و الیحه و مدارکی دال بر رد ادعای خواهان به شورا ارائه
ننمود لذا ش��ورا ادعای خواهان��ه را دال بر مدیونیت خواندگان مثبت
دانس��ته و به استناد به مواد  522 -519 -198ق.آ.د.م و -313 -310
 249قانون تجارت رای به محکومیت تضامنی خواندگان به پرداخت
اصل خواسته به مبلغ  32/000/000ريال و پرداخت هزینه دادرسی
مطاب��ق تعرفه رس��می وفق ماده  23قانون ش��ورای ح��ل اختالف و
خس��ارت تاخیر تادیه از تاریخ سررسید چک  93/11/2لغایت اجرای
حکم مطابق ش��اخص بانک مرکزی در حق خواهان صادر و اعالم می

بازارها س��وق میدهد .نماینده مردم بانه در مجلس شورای اسالمی با اشاره به نقش مثبت بورس
کاال در تنظیم بازار محصوالت گفت :بررسی اقدامات بورس کاال در سال های گذشته بیانگر اصالح
و ساماندهی زیرساختهای معامالتی ،شفافیت فعالیتها و ایجاد رقابت در صنایع بوده است و در
حال حاضر بورس کاال جایگاه مهمی در اقتصاد کشور پیدا کرده است .عضو هیات رییسه کمیسیون
برنامه و بودجه مجلس با بیان اینکه ما در کش��ور برای پوشش نیاز داخلی برخی محصوالت به
واردات نیاز داریم ،گفت :در این بین مسووالن می توانند با مشاهده آمارهای بورس کاال برای
تنظی��م ب��ازار از طرق مختلف از جمله واردات و عرضه آن در بورس اقدام کنند اما به نظر می
رس��د که هنوز تعدادی از مسووالن ،کارآیی باالی بورس کاال را نشناختهاند .بیگلری با تاکید
بر اینکه اگر می خواهیم شاهد یک اقتصاد سالم باشیم باید مبادله محصوالت در بورس انجام
ش��ود تا آمارها برای همگان ش��فاف باشد گفت :عرضه محصوالت در بورس کاال باعث شده تا
س��وء اس��تفاده ها و رانت هایی که طی سال ها به عده ای خاص و واسطه می رسید ،امروز به
سود تولیدکننده و مصرف کننده منجر شود.

دارد  .رای ص��ادره غیاب��ی تلقی و ظرف مدت  20روز پس از ابالغ قابل
واخواهی در این ش��عبه و ظرف مهل��ت  20روز دیگر قابل اعتراض در
محاکم عمومی شهرستان سنندج می باشد .م/الف4278 :
رضا طینتی سیرت – قاضی شورای حل اختالف شعبه  11سنندج
�������������������������������������
دادنامه
پرونده کالس��ه  9609988752100616ش��عبه اول ش��ورای حل
اخت�لاف شهرس��تان س��نندج تصمی��م نهای��ی ش��ماره
 9609978752100974خواهان :آقای وریا زندی قشالقجوب فرزند
حبیب اله به نش��انی اس��تان کردستان – شهرس��تان سنندج -شهر
س��نندج -بهاران شهرک زیبا ش��هر پالک  26خوانده :خانم عشرت
شفیعی فرزند غالمحسین به نشانی مجهول المکان خواسته  :الزام به
تنظیم س��ند خودرو  .گردشکار :خواهان دادخواستی به خواسته فوق
بطرفیت خوانده باال تقدیم نموده که پس از ارجاع به این ش��ورا و ثبت
آن به کالس��ه فوق و طی تش��ریفات قانونی اینک در وقت فوق العاده
جلس��ه ش��ورا بتصدی امضاء کنندگان زیر تش��کیل است با توجه به
محتویات پرونده ختم رس��یدگی را اعالم و بشرح زیر مبادرت بصدور
رای می نماید .
رای شورا
درخصوص دادخواس��ت خواهان آقای وریا زندی قشالقجوب فرزند
حبیب اهلل به طرفیت خوانده خانم عشرت شفیعی فرزند غالم حسین
خواهان در ایضاح دادخواست اولیه اعالم نموده مستند به کپی مصدق
م��دارک مالک یک دس��تگاه خودرو پراید به ش��ماره پالک انتظامی
941د 83ایران  51هس��تم با توجه به اینکه س��ند خودرو به نام خانم
عشرت ش��فیعی می باشد علی رغم گذش��ت زمان خوانده حاضر به
تنظیم و انتقال سند خودرو نمی باشد مع الوصف الزام خوانده به تنظیم
و انتقال سند رسمی خودرو مورد ادعاست باتوجه به محتویات پرونده
اوراق ابرازی و مطابق اس��تعالم اخذ ش��ده از پلیس راهور به ش��ماره
 28135/209/106مورخ 96/10/11تعویض پالک به اسم آقای وریا
زندی قش�لاقجوب می باشد با این اوصاف شورا دعوی خواهان را وارد
دانسته و مس��تندا به مواد  221 -220 – 10قانون مدنی و مواد 198
–  519-515قانون آیین دادرسی مدنی حکم بر محکومیت خوانده به
تنظیم و انتقال س��ند به اسم خواهان آقای وریا زندی قشالقجوب در
یکی از دفاتر اس��ناد رسمی شهرستان س��نندج و در خصوص هزینه
دادرسی با توجه به اینکه خوانده ذینفع نمی باشد مستند بند  2ماده
 84قانون آیین دادرسی مدنی و  89ناظر بر همان قانون قرار رد دعوی
خواهان را صادر و اعالم می دارد قرار صادره ظرف مدت  20روز پس از
ابالغ قابل تجدیدنظر خواهی می باشد و نسبت به الزام به تنظیم سند
رای صادره غیابی محس��وب و ظرف م��دت  20روز پس از ابالغ قابل
واخواهی در همین شعبه شورا و پس از انقضای مدت واخواهی ظرف
 20روز دیگ��ر قاب��ل تجدیدنظر در محاکم محت��رم عمومی حقوقی
شهرستان سنندج می باشد .م/الف4279 :
میرفرشاد غیبی – قاضی شعبه اول شورای حل اختالف سنندج
�������������������������������������
رونوشت آگهی حصر وراثت
خانم ناهید چاوش��ی نژاد دارای شناسنامه ش��ماره  19854کدملی
 3730196804به شرح دادخواست به کالسه  961464از این دادگاه
درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان
آمی��ن فتحی ب��ه شناس��نامه  4کدمل��ی  3820382437در تاریخ
 1395/9/6دراقامت��گاه دائمی خود ب��درود زندگی گفته ورثه حین
الفوت آن مرحوم منحصر اس��ت به افراد مش��روحه زیر -1 :همایون
چاوش��ی ن��ژاد ب��ه ش.ش  23ت ت  1338/6/1ش��ماره مل��ی
 3821100311پسر متوفی  -2حمید چاوشی نژاد به ش.ش 19078
ت .ت  1339/12/5شماره ملی  3730189042پسر متوفی  -3ناهید
چاوش��ی ن��ژاد ب��ه ش.ش  19854ت.ت  1341/12/1ش��ماره ملی
 3730196804دختر متوفی  -4نگاه چاوشی نژاد به ش.ش  250ت.
ت  1358/2/1ش��ماره مل��ی  3732407561دختر متوفی  .اینک با
انجام تش��ریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یک نوبت پی در پی
ماه��ی یک مرتب��ه آگهی می نماید تا هرکس��ی اعتراض��ی دارد و یا
وصیتنامه از متوفی نزد او باش��داز تاریخ نش��ر نخستین آگهی ظرف
یکماه به شورا تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد شد .م/الف4280 :
رئیس شعبه هشتم شورای حل اختالف سنندج
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دادنامه
پرونده کالس��ه  9609988752600679ش��عبه ششم شورای حل
اخت�لاف شهرس��تان س��نندج تصمی��م نهای��ی ش��ماره
 9609978752600986خواه��ان  :اق��ای جهانبخش زندی فرزند
محمدرش��ید به نشانی کردستان – س��نندج خوانده :اقای غالمرضا
محمدی ش��مس آباد فرزند علی به نشانی خواسته :مطالبه وجه چک

گردش��کار :دروقت فوق العاده جلس��ه شعبه  6ش��ورای حل اختالف
سنندج بتصدی امضاء کنندگان زیر تشکیل است پرونده امر تحت نظر
است شورا با استعانت از خداوندمتعال و اعالم ختم رسیدگی مبادرت
به صدور رای می نماید.
رای شورا
درخصوص دادخواس��ت آقای جهانبخش زندی فرزند محمد رشید
بطرفیت اقای غالمرضا محمدی شمس آبادی بخواسته مطالبه مبلغ
 150/000/000ريال وجه  1فقره چک عهده بانک صادرات به شماره
س��ریال 872267مورخ  95/5/30با احتساب (خس��ارت دادرسی و
خس��ارت تاخیر تادیه )نظر به مفاد دادخواست خواهان و وجود اصل
چک مستند دعوی در ید وی که ظهور در اشتغال ذمه خوانده دارد و
گواهی عدم پرداخت صادره از جانب بانک محال علیه و اینکه خوانده
نیز دفاعی که رد ادعای خواهان را ایجاب نماید به عمل نیاورده است.
لذا شورا دعوی خواهان را وارد و ثابت دانسته و مستندا به مواد  198و
 519و  522قان��ون آیین دادرس��ی مدنی و م��واد  310و  313و 320
قان��ون تج��ارت حکم ب��ه محکومی��ت خوان��ده به پرداخ��ت مبلغ
 150/000/000ریال بابت اصل خواس��ته و مبلغ  4/195/000ریال
بابت هزینه های دادرسی از باب تسبیب در حق مشارالیه را صادر می
دارد همچنین دایره اجرای احکام حقوقی مکلف اس��ت و خس��ارت
تاخیر تادیه چک را از تاریخ سررس��ید چک  95/5/30به نرخ شاخص
بانک مرکزی محاسبه و از خوانده و به خواهان بپردازد این رای غیابی
تلق��ی و ظرف مدت  20پ��س از ابالغ قابل واخواهی در این ش��عبه و
س��پس ظرف م��دت  20روز دیگر قابل اعت��راض در محاکم عمومی
حقوقی سنندج میباشد .م/الف4282:
ابوطالب جلیل پور -قاضی شورای حل اختالف شماره  6سنندج
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مفقودی
برگ کمپانی وبرگ س��بز( شناسنامه مالکیت) خودرو سواری پیکان
مدل  1376به رنگ سفید روغنی با شماره شاسی  0076436860و
ش��ماره موتور  1112634783به شماره پالک ایران  674 -79د 35
مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.سنندج
�������������������������������������
مفقودی
برگ کمپانی وبرگ سبز( شناس��نامه مالکیت) خودرو سواری پراید
مدل  1376به رنگ س��فید روغنی با ش��ماره شاسی  00047484و
شماره موتور  S1442276140029به شماره پالک ایران 753 -51
د  83مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.سنندج
�������������������������������������
آگهی خوی
آگهی ابالغ وقت رسیدگی
برابر پرونده کالس��ه  1593/96شعبه دوم شورای حل اختالف خوی
آقای علیرضا صفرعلی��زاده بطرفیت محمد عزیززاده مجهول المکان
مبن��ی بر مطالبه مبلغ  40/000/000ريال چک طرح دعوی نموده و
پرونده بروز دوش��نبه مورخه  1397/2/10ساعت  11وقت رسیدگی
تعیین شده است لذا مراتب به تجویز ماده  73ق.آ.د.م یک نوبت آگهی
اطالع آدرس دقیق خود را اعالم و با کمراجعه به دفتر شورا نسخه ثانی
دادخواست و ضمایم را تحویل و اال جلسه شورا غیابی تشکیل و تصمیم
قانونی الزم اتخاذ خواهد شد.
رئیس شعبه دوم شورای حل اختالف خوی
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مفقودی سلماس(نوبت دوم)
م��درک فارغ التحصیلی این جانب علی اکبر کامرانی اهرنجانی فرزند
علی به شماره شناسنامه  2840167972صادره از سلماس در مقطع
کاردانی رشته معماری صادره از واحد دانشگاهی آزاد اسالمی سلماس
با ش��ماره  1951901مفقود گردیده اس��ت و فاقد اعتبار می باشد.از
یابنده تقاضا می وش��د اصل مدرک را به دانش��گاه آزاد اسالمی واحد
س��لماس به نشانی س��لماس بلوار جمهوری اس�لامی دانشگاه آزاد
سلماس ارسال نمایند.
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آگهی میاندوآب(نوبت دوم)
آگهی قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و س��اختمان های
فاقد سند رسمی(موضوع ماده  3قانون و ماده 13آئین نامه)
هیات حل اختالف مستقر در اداره ثبت اسناد و امالک میاندواب بشرح
زی��ر تصرف��ات مفروزی و مالکانه اش��خاص را تایی��د و به جهت عدم
دسترس��ی به مالکین مقرر شده است پس از نشر آگهی سند مالکیت
رسمی صادر و تسلیم گردد و علیهذا در اجرای ماده  3قانون مذکورو
ائین نامه اجرایی آن مراتب در دو نوبت به فاصله  15روز جهت اطالع
مالکین مش��اعی و س��ایر صاحبان حقوق آگهی می ش��ود و چنانچه
اش��خاص اعتراضی داشته باشند حداکثر ظرف مدت دو ماه از انتشار

اولین اگهی اعتراض کتبی خود را به اداره ثبت اسناد و امالک میاندوآب
تسلیم نموده و باید یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض به اداره ثبت اسناد
دادخواس��ت بمرجع ذیصالح قضایی تقدیم نمایند.در غیر اینصورت
س��ند مالکیت مورد تقاضای منصرف بر اساس مدلول رای صادره در
حدود و مقررات صادر خواهد ش��د و صدور س��ند مالکیت جدید مانع
مراجعه متضرر به دادگاه نخواهد بود.
-1رای ش��ماره  139560313006001738مورخ��ه 1395/2/20
تقاض��ای یزدان خلیلی حس��ن آب��اد مبنی بر صدور س��ند مالیکت
ششدانگ یکباب خانه قس��متی از پالک  16115فرعی از یک اصلی
بخش  14مراغه حوزه ثبتی میاندوآب خریداری شده از اسمعیل جوان
پرونده هیات  93-794به مس��احت  200متر مربع که برای آن پالک
 26845فرعی تعیین شده است.
تاریخ انتشار نوبت اول:سه شنبه 1396/12/8
تاریخ انتشار نوبت دوم:چهارشنبه 1396/12/23
رئیس اداره ثبت اسناد و امالک میاندوآب
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آگهی میاندوآب(نوبت دوم)
آگهی قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و س��اختمان های
فاقد سند رسمی(موضوع ماده  3قانون و ماده 13آئین نامه)
هیات حل اختالف مستقر در اداره ثبت اسناد و امالک میاندواب بشرح
زی��ر تصرف��ات مفروزی و مالکانه اش��خاص را تایی��د و به جهت عدم
دسترس��ی به مالکین مقرر شده است پس از نشر آگهی سند مالکیت
رسمی صادر و تسلیم گردد و علیهذا در اجرای ماده  3قانون مذکورو
ائین نامه اجرایی آن مراتب در دو نوبت به فاصله  15روز جهت اطالع
مالکین مش��اعی و س��ایر صاحبان حقوق آگهی می ش��ود و چنانچه
اش��خاص اعتراضی داشته باشند حداکثر ظرف مدت دو ماه از انتشار
اولین اگهی اعتراض کتبی خود را به اداره ثبت اسناد و امالک میاندوآب
تسلیم نموده و باید یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض به اداره ثبت اسناد
دادخواس��ت بمرجع ذیصالح قضایی تقدیم نمایند.در غیر اینصورت
س��ند مالکیت مورد تقاضای منصرف بر اساس مدلول رای صادره در
حدود و مقررات صادر خواهد ش��د و صدور س��ند مالکیت جدید مانع
مراجعه متضرر به دادگاه نخواهد بود.
-1رای ش��ماره  139660313006004942مورخه 1396/11/10
تقاضای تراب صادقی قره ورن مبنی بر صدور سند مالیکت ششدانگ
یکباب خانه قس��متی از پالک  568فرع��ی از  4اصلی بخش  7مراغه
حوزه ثبتی میاندوآب خریداری شده از غالمحسین کیشی زاده پرونده
هیات  96-329به مس��احت  198/75متر مرب��ع که برای آن پالک
 4223فرعی تعیین شده است.
تاریخ انتشار نوبت اول:سه شنبه 1396/12/8
تاریخ انتشار نوبت دوم:چهارشنبه 1396/12/23
رئیس اداره ثبت اسناد و امالک میاندوآب
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آگهی میاندوآب
بدینوس��یله به متهم ایرج وحدت فرزن��د حقویردی که فعال مجهول
المکان بوده و در پرونده کالسه  961148شعبه  102دادگاه کیفری 2
میاندوآب( 102جزایی س��ابق)تحت تعقیب می باشند و در راستای
ماده  406قانون آیین دادرس��ی کیفری ابالغ و اعالم می گردد ظرف
یکماه از تاریخ نشر آگهی جهت دفاع از اتهام حمل مشروبات الکلی در
تاریخ  1397/2/3س��اعت  9در ش��عبه  2دادگاه کیفری  2شهرستان
میاندوآب حاضر شود درغیر اینصورت وفق ماده  407قانون صدرالذکر
در خصوص نامبرده اتخاذ تصمیم خواهد شد.
دادرس دادگاه انقالب شهرستان میاندوآب-عبدی
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آگهی میاندوآب
آگهی ابالغ وقت رسیدگی به خانم لیال پرمر
خواهان آقای مصطفی قربانی زاده دادخواستی به طرفیت خوانده خانم
لیال پرمر به خواس��ته اعس��ار از پرداخت محکوم به مطرح که به این
ش��عبه ارجاع و به شماره پرونده کالس��ه 9609984442700235
شعبه  102دادگاه کیفری دو شهر میاندوآب( 102جرائی سابق) ثبت
و وقت رسیدگی مورخ  1397/2/3ساعت  10تعیین که حسب دستور
دادگاه طب��ق موضوع م��اده  73قانون آئین دادرس��ی مدنی به علت
مجهول المکان و درخواست خواهان مراتب یک نوبت در یکی از جراید
کثیراالنتش��ار اگهی می گردد تا خوانده ظرف ی��ک ماه پس از تاریخ
انتش��ار آگهی ب��ه دفت��ر دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نش��انی کامل
خود،نس��خه ثانی دادخواتس و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق
جهت رس��یدگی در دادگاه حاضر گردد و .ضمن��ا دالیل خود را برای
اثبات ماللت خواهان در جلسه حاضر نماید.
رئی��س دادگاه کیف��ری ش��عبه  102دادگاه کیف��ری دو ش��هر
میاندوآب(102جرائی سابق)-مختار باوفائی

