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رشد 93 درصدي حجم معامالت فرابورس 
گروه بورس- حجم و ارزش معامالت سهام در هفته بيستم سال 
1394در فرابورس افزايش داشت و حجم معامالت در مقايسه با هفته 
قبل از آن به ميزان 93 درصد رشد نشان داد. بازار فرابورس هفته بيستم 
سال 1394 را با افزايش 93 درصدي حجم و 14 درصدي ارزش معامالت 
نس��بت به مدت مشابه هفته گذشته به پايان رساند و يك هزار و 259 
ميليون ورقه بهادار به ارزش چهار هزار و 867 ميليارد ريال دس��ت به 
دست شد. بازار اول در هفته اي كه گذشت، شاهد معامله 93 ميليون 
ورق��ه به��ادار به ارزش 274 ميليارد ريال ب��ود و در بازار دوم هم 285 
ميليون ورقه بهادار به ارزش 644 ميليارد ريال خريد و فروش شد كه 
اين وضعيت در قياس با هفته قبل از آن حكايت از رشد 35 درصدي 
حجم و 59 درصدي ارزش در بازار اول و افزايش 38 درصدي حجم و 
21 درصدي ارزش در بازار دوم دارد. همچنين حجم و ارزش معامالت 
بازار پايه با افزايش 150 و 123 درصدي همراه شد و 866 ميليون ورقه 
بهادار به ارزش يك هزار و 50 ميليارد ريال در اين بازار مورد معامله قرار 
گرفت. عالوه بر اين آيفكس در روز پاياني معامالت هفتگي با 0/9 درصد 
كاهش نسبت به هفته قبل از آن عدد 778 واحد را نشان داد. در هفته 
گذش��ته پذيره نويسي سه ميليارد سهم جديد ناشي از سلب حق تقدم 
در افزايش س��رمايه موسسه اعتباري كوثر مركزي در نماد »وكوثرح« 
با قيمت ثابت يك هزار و 159 ريال در بازار پايه توافقي فرابورس ايران 
آغاز شد. اين گزارش حاكي است بانك ها، متل و رستوران و محصوالت 
شيميايي صنايع پيشرو در معامالت بيستمين هفته سال 94 بودند و 
به ترتيب س��هم 17، 16 و 14 درصدي از معامالت هفتگي فرابورس 
را ب��ه خود اختصاص دادند. در هفته معامالتي منتهي به 14 مرداد ماه 
1394 بازار دوم 49 درصد ارزش بازار را در اختيار داشت و ارزش كل 
بازار فرابورس ايران با كاهش 8/8 درصدي نسبت به هفته ماقبل معادل 

823 هزار و 234 ميليارد ريال شد. 

هفته پررونق بورس كاال
گروه بورس- طي هفته گذشته در حالي بيش از 551 هزار تن انواع كاال 
به ارزش حدود 6800 ميليارد ريال در بازارهاي فيزيكي و فرعي بورس كاال 
مورد دادوستد قرار گرفت كه گروه فوالد به لحاظ حجم و ارزش به ترتيب 
رشد 27 و 17 درصدي را تجربه كرد. در اين هفته و در تاالر داخلي و صادراتي 
محصوالت صنعتي و معدني 278 هزار و 108 تن انواع كاال به ارزش بيش از 
3125 ميليارد ريال معامله شد. در اين تاالر 168 هزار و 229 تن انواع مقاطع 
فوالدي، 100 هزار تن سنگ آهن، 4450 تن انواع مس، 100 تن كنسانتره 
موليبدن، 5020 تن آلومينيوم، 100 تن كك و 9 تن كنسانتره فلزات گرانبها 
خريداري ش��د. همچنين در دو بخش داخلي و صادراتي تاالر فرآورده هاي 
نفتي و پتروشيمي، 240 هزار و 805 تن انواع كاال به ارزش بيش از 3398 
ميليارد ريال به فروش رسيد. در اين تاالر 131 هزار و 373 تن انواع قير، 35 
هزار و 779 تن مواد پليمري، 37 هزار و 140 تن وكيوم باتوم، 19 هزار تن 
لوب كات، 14 هزار و 783 تن مواد شيميايي، 790 تن عايق رطوبتي، 1010 
تن گوگرد، 900 تن س��الپس واكس و 30 تن گاز آرگون معامله شد. طي 
هفته يادشده در تاالر محصوالت كشاورزي نيز 3460 تن شكرسفيد و 28 

هزار تن ذرت به فروش رسيد. 
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وقايع نگار فرابورس

وقايع نگار بورس کاال

گروه بورس- علي سنگينيان، رييس 
كميسيون بازار پول سرمايه اتاق تهران در 
يك نشست خبري به سواالت خبرنگاران 
حوزه بازار سرمايه درباره وضعيت بازار سهام، 
آينده ورود سرمايه گذاران خارجي، داليل 
نوس��ان هاي بورس و... پاس��خ داد. در اين 
نشست رييس كميسيون بازار پول سرمايه 
اتاق تهران در پاسخ به سوال »جهان صنعت« 
مبني بر اينكه وي با توجه به نقشي كه در اتاق 
بازارگاني تهران »رييس كميسيون بازار پول 
سرمايه« دارد چگونه مي تواند خواسته هاي 
بازار سرمايه و سهامداران را آسان تر به گوش 
دولتمردان برساند، گفت: با توجه به اينكه 
اين اتاق يك��ي از نهادهاي موثر در فضاي 
اقتصادي ايران اس��ت در جلس��اتي كه با 
مسووالن و مقامات دولتي برگزار مي نماييم 
همه ابهام هاي بازار سرمايه را مطرح مي كنيم 
تا بتوانيم به يك راه حل تاثيرگذار برسيم و از 
سويي ديگر دولت با نگاه جدي تر به بورس 
و مسايل آن توجه كند. در ادامه مديرعامل 
تامين سرمايه امين با اعالم خبر راه اندازي 
اولين صندوق پ��روژه ايران به ارزش چهار 
هزار ميليارد ريال، خواس��تار هماهنگي و 
برنامه ريزي مناسب براي حضور هيات هاي 
سرمايه گذاري خارجي در بازار سرمايه ايران 
شد و افزود: بخش عمده اي از سرمايه گذاران 
خارجي براي س��رمايه گذاري مديريتي در 
واحدهاي تولي��دي و صنعتي كوچك به 
ايران مي آيند. علي سنگينيان در نشست 
خود با نمايندگان رسانه ها با اعالم اينكه تا 
پايان شهريورماه و با توجه به تجربه موفق 
عرضه يك هزار ميليارد ريال اوراق س��لفت 
استاندارد نفت كوره، عرضه پنج هزار ميليارد 
ريال اوراق س��لف استاندارد متانول توسط 
تامين سرمايه امين صورت خواهد گرفت، 
اضافه كرد: اين اوراق به درخواست شركت 
س��رمايه گذاري تامين اجتماعي )شستا( 
عرضه شده و پيش بيني مي شود سود 24 

ت��ا 28 درصدي را طي يك س��ال نصيب 
خريداران كند. مديرعامل تامين سرمايه امين 
همچنين از عرضه واحدهاي اولين صندوق 
پروژه ايران تا يك ماه آينده خبر داد و افزود: 
اين صندوق به منظور تامين مالي ساخت 
يكي از نيروگاه هاي ش��ركت مپنا به ارزش 
چهار هزار ميليارد ريال و به صورت فاز به فاز 
انجام خواهد شد. وي با اشاره به اينكه پس 
از حصول توافق هس��ته اي، سرمايه گذاران 
خارجي عالقه مندي جدي خود را براي ورود 
به بازار سرمايه ايران اعالم كرده اند، اضافه كرد: 
يكي از استراتژي هاي تامين سرمايه امين در 
سال جاري اولويت بخشي به موضوع ادغام 
و تمليك در بازار سرمايه ايران است كه بر 
همين اس��اس اين شركت از سال گذشته 
معاونت ادغام و تمليك خود را فعال كرده 
و تاكنون دو قرارداد مهم نيز در اين زمينه 
منعقد كرده اس��ت. سنگينيان با تاكيد بر 
اينكه بخش عمده اي از درآمد شركت هاي 
تامين سرمايه در جهان از طريق واحدهاي 
ادغام تمليك كسب مي شود، ادامه داد: با اين 
وجود هم اكنون در ايران ساز و كارهاي مناسب 
و فضاي مناسب قانوني در اين خصوص وجود 
ندارد. وي همچنين تصريح كرد: اين خدمت 
جديد حتي براي شركت هايي كه عالقه مند 
به انجام معامالت بلوكي در بازار س��رمايه 
ايران هستند نيز قابل ارايه است. به گفته 
وي راه اندازي واحد ادغام و تمليك در امين 
با توجه به اهداف ويژه سرمايه گذاران خارجي 
براي ورود به بازار سرمايه ايران صورت گرفته 

به گونه اي كه در اغلب نشست ها و مذاكرات 
صورت گرفته عمده سرمايه گذاران خارجي 
عالقه من��دي خود را ب��ه خريد بلوك هاي 
مديريتي ش��ركت هاي كوچ��ك و بزرگ 
غيربورسي در ايران اعالم كرده اند و بخش 
كوچكي از آنها به دنبال گرفتن كد بورسي و 

خريد سهام شركت هاي بورسي هستند. 
چنددستگي در بازار � 

مديرعامل شركت تامين سرمايه امين با 
انتقاد از اينكه اين روزها گروه هاي مختلف 
هركدام به نوبه خود افراد و سرمايه گذاران 
خارجي را ب��راي س��رمايه گذاري در بازار 
سرمايه ايران دعوت مي كنند در حالي كه 
اين اقدامات بدون برنامه ريزي و هماهنگي 
الزم انجام مي شود، اضافه كرد: براي اينكه 

بازار سرمايه ايران به درستي بتواند از حضور 
س��رمايه گذاران خارجي منتفع شود الزم 
است كه دعوت از سرمايه گذاران خارجي 
برنامه ريزي شده صورت گيرد چراكه بخش 
كوچكي از آنها عالقه مندي جدي براي خريد 
سهام در بازار سرمايه داشته و اغلب سرمايه ها 
و س��رمايه گذاران ب��زرگ به دنبال خريد 
بلوك هاي مديريتي و تملك شركت هاي 
ايراني هس��تند. وي افزود: سرمايه گذاران 
خارجي بيش��تر عالقه مند هستند كه با 
همكاري يك شركت ايراني در بازار سرمايه 
ايران فعال شوند بنابراين موضوع تاسيس 
صندوق هاي س��رمايه گذاري خصوصي و 
همچنين جوينت ونچر ش��دن با آنها در 
دس��تور كار قرار گرفته است. وي با اشاره 

به اينكه تامين سرمايه امين براي كمك به 
تسهيل تصميم گيري سرمايه گذاران خارجي 
هم اكنون اطالعات شركت هاي غير بورسي 
ايراني را نيز جمع آوري كرده و به طرف هاي 
خارج��ي عالقه مند به س��رمايه گذاري در 
ايران ارايه مي دهند، خاطرنشان كرد: عمده 
صنايعي كه سرمايه گذاران خارجي عالقه مند 
به س��رمايه گذاري در ايران هستند و براي 
آن برنامه ريزي كرده اند در وهله اول صنايع 
غذايي با امكان رشد سريع و باال همچون 
صنايع شكالت سازي؛ نوشابه، بيسكويت و. . 
. است و از سوي ديگر اولويت دوم آنها صنايع 
بزرگ غذايي است. مديرعامل تامين سرمايه 
امين ادامه داد: صنايع دارويي و بهداشتي 
ايران نيز به دليل جمعيت باالي ايران؛ شبكه 
بهداشت و درمان گسترده و باال بودن سهم 
هزينه هاي بهداش��تي در سبد هزينه هاي 
خانوارها براي آنها جذابيت مطلوبي دارد و 
در انتها و اولويت چهارم آنها ساخت و ساز و 

صنايع ساختماني است. 
اس�تراتژي  س�ه  تش�ريح  � 

سرمايه گذاران خارجي
رييس كميس��يون بازار پول و سرمايه 
اتاق در بخش دوم اين نشست و در پاسخ 
به پرسش هاي خبرنگاران در خصوص نقش 
اتاق تهران در بازار سرمايه با بيان اينكه اتاق 
تهران به عن��وان نماينده بخش خصوصي 
نظرات فعاالن اقتصادي را به سمع مسووالن 
دولتي مي رساند، اضافه كرد: بر همين اساس 
ديدگاه هاي فعاالن اقتصادي هم اكنون در 

آيين نامه هاي مربوط به توليد اعمال شده 
است. وي درخصوص حضور سرمايه گذاران 
خارج��ي در بازار ايران و كس��ب س��ود از 
آن تصريح كرد: سرمايه گذاران خارجي با 
استراتژي هاي مختلفي در اين خصوص وارد 
مي شوند؛ اول اينكه شركت هاي كوچك را 
خريده و محصوالت آنها را با برند خودشان 
عرضه خواهند كرد. دوم اينكه بازار فروش 
محص��والت را گس��ترش داده و اقدام به 
صادرات خواهند كرد و سوم اينكه ساختار 
شركت هاي ايراني را مطابق با استانداردهاي 
خودشان اصالح خواهند كرد. مديرعامل 
تامين س��رمايه امين در پاس��خ به سوالي 
درخصوص بازار اوراق بدهي ايران اعالم كرد: 
هم اكنون ايران يكي از كمترين نسبت هاي 
بدهي به توليد ملي را در جهان داراس��ت 
و همين امر پتانس��يل و فرصت مناسبي 
در اختيار دولت براي انتش��ار اوراق بدهي 
ارزي قرار داده اس��ت كه با توجه به سابقه 
خوب ايران در انتش��ار اين اوراق، استقبال 
از آن در بازارهاي جهاني مناس��ب خواهد 
بود. وي خاطرنش��ان كرد: البت��ه اين امر 
در صورتي اس��ت كه اوراق بدهي منتشره 
توسط شركت هاي بين المللي رتبه بندي 
شده و بعد در بازار عرضه شود. سنگينيان 
در پاسخ به چرايي حضور گسترده تامين 
س��رمايه ها در بازار اوراق بدهي و فراموش 
ك��ردن ديگر خدمات خود در بازار تصريح 
كرد: ديگر خدمات عمده تامين سرمايه ها 
در بازار س��رمايه به موضوع ارزش گذاري، 
پذيرش شركت ها و مشاوره مالي بازمي گردد 
كه به دليل درآمد كم و هزينه هاي باالي آن 
اغلب شركت هاي تامين سرمايه به دنبال آن 
نيستند؛ البته تامين سرمايه امين ساالنه 
بيش از 70 قرارداد ارزش گذاري منعقد كرده 
و مي توان به جرات گفت بخش عمده اي از 
معامالت بلوكي در بورس ايران توسط امين 

ارزش گذاري مي شود. 

رييس كميسيون بازار پول سرمايه اتاق تهران در پاسخ به »جهان صنعت«:

ابهام بورس بايد مديريت شود

ابالغيه
بدينوسيله پيرو آگهي هاي قبلي به آقاي الياس اكبرنژاد فعال مجهول المكان ابالغ مي شود در مورد دادخواست آقاي صفرعلي كمالي عليه 
شما به خواسته مطالبه خسارت به موجب رأي شماره 9409977506300367 مورخه 94/4/3 در پرونده كالسه 930706به1-پرداخت 
مبلغ 23/000/000ريال بابت اصل خواسته 2-مبلغ 1/500/000 ريال بابت هزينه كارشناسي3-175/000ريال بابت هزينه كارشناسي 
وپرداخت مبلغ 360/000ريال بابت هزينه انتشار آگهي روزنامه در حق خواهان محكوم شده ايد . مراتب بدينوسيله در روزنامه درج 

مي گردد رأي صادره غيابي و از تاريخ درج در روزنامه ظرف 20 روز پس از درج آگهي قابل واخواهي در همين شعبه است . 
19180 م/ الف- مسوول دفتر شعبه 183 شوراي حل اختالف مجتمع شماره 4 مشهد 

ابالغيه
بدينوسيله پيرو آگهي هاي قبلي به آقايان 1- حسن راستگو 2- عليرضا پويا 3- مهدي منظري حصار فعال مجهول المكان ابالغ مي شود در 
مورد دادخواست آقاي سيدعلي مظلوم زاده عليه شما به خواسته مطالبه وجه به موجب رأي شماره 9409977506300930مورخه 
93/9/5 در پرونده كالسه 930444به محكوميت تضامني 1- مبلغ بيست ويك ميليون هشتصد و بيست پنج هزار و ششصد ريال 
بابت اصل خواسته 2-مبلغ سيصدوسي هزار ريال بابت هزينه ابطال تمبر دادرسي و هزينه درج آگهي در روزنامه 3- حق الوكاله 
وكيل طبق تعرفه در حق خواهان محكوم شده ايد . مراتب بدينوسيله در روزنامه درج مي گردد رأي صادره غيابي و از تاريخ درج 

در روزنامه ظرف 20 روز پس از درج آگهي قابل واخواهي در همين شعبه است .
19146 م/ الف-  مسوول دفتر شعبه 183 شوراي حل اختالف مجتمع شماره 4 مشهد 

ابالغيه
بدينوسيله به خانم پري ابراهيم زاده فرزند عزيزاله ونگار رعناي كرباس بافان فعال مجهول المكان ابالغ مي شود كه آقاي مهدي راني 
محوالتي به خواسته مطالبه وجه بابت بطرفيت شما به شعبه 186 شوراي حل اختالف مشهد ارائه و به كالسه 940148 ثبت وبراي 
مورخه 94/7/7ساعت 7:30 وقت رسيدگي  تعيين گرديده است.لذا به استناد ماده 73 ق آ-د-م مراتب يك نوبت در يكي از روزنامه 
كثيراالنتشار درج مي گردد شما مي توانيد قبل از رسيدگي به دبيرخانه شوراحل اختالف شعبه 186شهرستان مشهد مستقر در مجتمع 
شماره 4به نشاني وكيل آباد نبش دانش آموز 2 مراجعه و با ارائه آدرس جديد خود نسخه ثاني دادخواست و ضمائم را دريافت و در 

وقت مقرر جهت رسيدگي در شورا حاضر شويد.
19147 م/ الف- مسوول دبيرخانه  شعبه 4 شوراي حل اختالف مشهد

آگهي ابالغيه
بدينوسيله به آقاي حميدرضا زردكانلو )صابري يكتا( فرزند موسي فعال مجهول المكان ابالغ مي شود كه آقاي محمد ابراهيم اسالمي به 
خواسته مطالبه وجه چك بطرفيت شمابه شعبه 184شوراي حل اختالف مشهد ارائه و به كالسه 940467 ثبت و براي مورخه 94/7/15 
ساعت 11:30 وقت رسيدگي  تعيين گرديده است. لذا به استناد ماده 73 ق آ-د-م مراتب يك نوبت در يكي از روزنامه كثيراالنتشار 
درج مي گردد شما مي توانيد قبل از رسيدگي به دبيرخانه شوراحل اختالف شعبه 186شهرستان مشهد مستقر در مجتمع شماره 4 
به نشاني وكيل آباد نبش دانش آموز 2 مراجعه و با ارائه آدرس جديد خود نسخه ثاني دادخواست و ضمائم را دريافت و در وقت 

مقرر جهت رسيدگيدر شورا حاضر شويددر صورت عدم حضور غيابا رسيدگي خواهد شد . 
19145 م/ الف- مسوول دبيرخانه  شعبه 4 شوراي حل اختالف مشهد

آگهي ابالغ اجراييه 
پيرو آگهي هاي منتشر شده در جرايد بدينوسيله به محكومين 1- فاطمه شهركي علي آباد 2- الهه دهنه ئي كه فعال مجهول المكان 
مي باشند ابالغ مي گردد چون وفق شماره 9409975600300050صادر ازشعبه 229 در پرونده شماره 930537 در خصو دعوي 
بانك مهراقتصاد محكومين متضامنا محكومند به پرداخت1-مبلغ50/000/000 ريال بابت اصل خواسته 2- مبلغ 610/000ريال بابت 
هزينه دادرسي و درج آگهي 3- خسارت تاخير تاديه از تاريخ سررسيد چك93/7/8 لغايت اجراي حكم بر مبناي شاخص نرخ تورم 
بانك مركزي با احتساب دايره اجرايي احكام در حق خواهان صادر 4- پرداخت نيم عشر دولتي برعهده محكومين مي باشد. ظرف 
مدت ده روز از انتشار اين آگهي مهلت داريد نسبت به مفاد اجرائيه اقدام نماييد در غير اين صورت دايره اجراي احكام طبق مقررات 

نسبت به وصول مطالبات باهزينه اجرايي اقدام خواهد نمود. 
19183 م/ الف- منشي شعبه 229 شوراي حل اختالف شهرستان مشهد 

آگهي ابالغيه
خواهان رونوشت حصر وراثت حسين بني احمد فرزند احمد به شرح دادخواست تقديمي ثبت شده به كالسه 940485/187 از اين 
دادگاه درخواست گواهي حصر وراثت نموده و چنين توضيح داده كه احمد بني احمد و ورثه حين الفوت آن منحصر است به 1- حسين 
بني احمد ش ش ش 9485-2- محسن بني احمد ش ش 9486- 3- الهه بني احمد ش ش 7819-4-شكرقسمتي  ش ش 23999اينك 
با انجام تشريفات مقدماتي درخواست مزبور يك نوبت آگهي مي گردد تا چنانچه شخصي اعتراضي دارد و يا وصيتنامه اي از متوفي نزد 

او مي باشد از تاريخ نشر آگهي ظرف مدت يكماه به اين دادگاه تقديم دارد واال گواهي صادر خواهد شد. 
19157 م/ الف- متصدي امر دفتري شعبه 187شوراي حل اختالف مجتمع شماره چهار شهرستان مشهد

آگهي ابالغيه
خواهان رونوشت حصر وراثت سعيد حسيني نژاد بافتي فرزند علي اكبر  به شرح دادخواست تقديمي ثبت شده به كالسه 940483/187 
از اين دادگاه درخواست گواهي حصر وراثت نموده و چنين توضيح داده كه احمد بني احمد و ورثه حين الفوت آن منحصر است به 
-1- سعيد حسيني نژاد بافتي ش ش 9486- 2- محمد جواد حسيني نژاد بافتي ش ش 8193-3- علي اكبر حسيني نژاد بافتي ش ش 
385 - 4- حسين حسيني نژاد بافتي ش ش 807-5-زهرا قيافه يزدي ش ش 31224 انجام تشريفات مقدماتي درخواست مزبور يك 
نوبت آگهي مي گردد تا چنانچه شخصي اعتراضي دارد و يا وصيتنامه اي از متوفي نزد او مي باشد از تاريخ نشر آگهي ظرف مدت يك 

ماه به اين دادگاه تقديم دارد واال گواهي صادر خواهد شد. 
91144 م- متصدي امر دفتري شعبه 187شوراي حل اختالف مجتمع شماره چهار شهرستان مشهد

آگهي ابالغيه
بدينوسيله به آقاي فرهاد شقايي فعال مجهول المكان ابالغ مي شود در پرونده كالسه 940059شعبه 133دادگاه كيفري دو مشهد به 
اتهام مشاركت در سرقت برابر مندرجات حكم شماره 9409977593300286 محكوم گرديده وحكم صادره پس از روئيت ظرف 
20 روز قابل واخواهي مي باشد مراتب اعالم تا با مراجعه به اين دفتر در مهلت قانوني نسبت به واخواهي اقدام نماييد در غير اين 

صورت حكم صادره الزم االجرا مي گردد .
1925 م/ الف-  مدير دفتر شعبه 133 دادگاه عمومي

آگهي ابالغ مفاد اجرائيه
به موجب دادنامه شماره 623- 93/12/28 محكوم عليه امين ذات لونيه محكوم است به پرداخت صد عدد سكه تمام بهار آزادي به 
عنوان اصل خواسته و مبلغ 155/000 ريال به عنوان هزينه دادرسي و اوراق تقديمي به دادگاه و حق الوكاله وكيل وقف تعرفه مصوب 
در حق محكوم له و نيز پرداخت مبلغ 2/500/000 ريال از بابت نيم عشر دولتي در حق دولت لذا مفاد اجرائيه يك نوبت به ترتيب مقرر 
در مادتين 119و118 قانون اجراي احكام مدني آگهي مي گردد و ده روز پس از آن به موقع اجرا گذاشته مي شود و براساس ماده 9 

قانون مذكور براي عمليات اجرايي ابالغ يا اخطار ديگري به محكوم عليه نخواهد شد مگر اينكه محل يا اقامت خود را اعالم نمايد . 
397 خ/ م- رئيس حوزه 23 شوراي حل اختالف سعيده علوي 

آگهي ابالغ
خواهان: آتنا طاهري پشتكوهي فرزند يحيي

خوانده: امين ذات لونيه فرزند مجيد- مجهول المكان
خواسته : طالق

خواهان در تاريخ 93/11/5 دادخواستي به طرفيت خوانده به دادگاه عمومي ورامين تسليم و به شعبه 3 دادگاه خانواده و ارجاع و 
به كالسه فوق ثبت گرديد و حسب دستور مورخ رياست محترم شعبه قرار ارجاع امر به داوري صادر گرديد . لذا به منظور اطالع 
عموم مراتب در يكي از روزنامه هاي محلي آگهي مي شود تا خوانده ظرف مدت 20 روز پس از نشر آگهي نسبت به انتخاب داور 

و معرفي آن به اين دادگاه اقدام و در غير اين صورت اقدام قانوني الزم بعمل خواهد آمد . 
396 خ/ م الف- رنجبران- مدير دفتر شعبه 3 خانواده دادگستري ورامين 

آگهي قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتي و اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي
برابر راي شماره 13946031050000905 مورخه 94/5/11 هيات اول موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتي اراضي و 
ساختمانهاي فاقد سند رسمي مستقر در واحد ثبتي حوزه ثبت ملك قدس تهران تصرفات مالكانه بالمعارض متقاضي خانم 
صغري معززي نايغ فر فرزند محمدابراهيم بشماره شناسنامه 44566 صادره از تهران در يك قطعه زمين با بناي احداثي 
به مس��احت 644/38 متر مربع پالك 100فرعي از 15اصلي واقع در ش��هرك دانش )شاه آباد( خريداري از مالك رسمي 
متقاضيه محرز گرديده است . لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15روز آگهي مي شود در صورتي 
كه اشخاص نسبت به صدور سند مالكيت متقاضي اعتراضي داشته باشند مي توانند از تاريخ انتشار اولين آگهي به مدت دو 
ماه اعتراض خود را به اين اداره تسليم و پس از اخذ رسيد ظرف مدت يك ماه از تاريخ تسليم اعتراض، دادخواست خود 
را به مراجع قضايي تقديم نمايند . بديهي است در صورت انقضاي مدت مذكور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند 

مالكيت صادر خواهد شد . 
تاريخ انتشار نوبت اول:94/5/17  تاريخ انتشار نوبت دوم:94/5/31  

108/558 م/ الف- سيد محمدرضا حسني- رييس ثبت اسناد و امالك شهر قدس

آگهي قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتي و اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي
برابر راي شماره 139460324001000654 مورخه 94/1/30 هيات موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتي اراضي و 
ساختمانهاي فاقد سند رسمي مستقر در واحد ثبتي حوزه ثبت ملك بندر گناوه تصرفات مالكانه بالمعارض متقاضي آقاي 
ضرغام نوشادي فرزند ناصر به شماره شناسنامه 14232 صادره از بندر گناوه در ششدانگ يك باب خانه به مساحت 217/92 
متر مربع قس��متي از پالك 917  اصلي در امامزاده گناوه محرز گرديده اس��ت . لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو 
نوبت به فاصله 15روز آگهي مي شود در صورتي كه اشخاص نسبت به صدور سند مالكيت متقاضي اعتراضي داشته باشند 
مي توانند از تاريخ انتشار آگهي به مدت دو ماه اعتراض خود را به اين اداره تسليم و پس از اخذ رسيد ظرف مدت يك ماه 
از تاريخ تسليم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضايي تقديم نمايند . بديهي است در صورت انقضاي مدت مذكور و 

عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالكيت صادر خواهد شد . 
تاريخ انتشار نوبت اول: 94/5/17 تاريخ انتشار نوبت دوم: 94/6/1

825 م/ الف- مجيد اميري- رئيس اداره ثبت اسناد و امالك گناوه

آگهي قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتي و اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي
برابر راي شماره 139460324001011605 مورخ 93/12/13 هيات اول موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتي اراضي 
و ساختمانهاي فاقد سند رسمي مستقر در واحد ثبتي حوزه ثبت ملك بندر گناوه تصرفات مالكانه بالمعارض متقاضي آقاي 
حسين عليزاده فرزند عباس به شماره شناسنامه 335 صادره از بندر گناوه در ششدانگ يك باب خانه به مساحت 105/80 
متر مربع در قسمتي از پالك 917 اصلي واقع در امامزاده گناوه محرز گرديده است . لذا به منظور اطالع عموم مراتب در 
دو نوبت به فاصله 15روز آگهي مي شود در صورتي كه اشخاص نسبت به صدور سند مالكيت متقاضي اعتراضي داشته 
باشند مي توانند از تاريخ انتشار اولين آگهي به مدت دو ماه اعتراض خود را به اين اداره تسليم و پس از اخذ رسيد ظرف 
مدت يك ماه از تاريخ تسليم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضايي تقديم نمايند . بديهي است در صورت انقضاي 

مدت مذكور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالكيت صادر خواهد شد . 
تاريخ انتشار نوبت اول: 94/5/17 تاريخ انتشار نوبت دوم: 94/6/1

814 م/ الف- مجيد اميري- رئيس اداره ثبت اسناد و امالك گناوه

آگهي قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتي و اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي
برابر راي شماره 139460324009003976 مورخه 94/4/14 هيات موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتي اراضي و 
ساختمانهاي فاقد سند رسمي مستقر در واحد ثبتي حوزه ثبتي بوشهر تصرفات مالكانه بالمعارض متقاضي آقاي مسعود 
عوض زاده فرزند غالمرضا به شماره شناسنامه 1561 صادره از دشتستان به شماره ملي 3520421178 در ششدانگ يك 
باب ساختمان به مساحت 64/88 متر مربع پالك 12 فرعي از 2475  اصلي مفروز و مجزي شده از پالك 2475 اصلي واقع 
در بخش دو بوشهر خريداري از مالك رسمي باقر حكمت آرا محرز گرديده است . لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو 
نوبت به فاصله 15روز آگهي مي شود در صورتي كه اشخاص نسبت به صدور سند مالكيت متقاضي اعتراضي داشته باشند 
مي توانند از تاريخ انتشار اولين آگهي به مدت دو ماه اعتراض خود را به اين اداره تسليم و پس از اخذ رسيد ظرف مدت يك 
ماه از تاريخ تسليم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضايي تقديم نمايند . بديهي است در صورت انقضاي مدت مذكور 

و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالكيت صادر خواهد شد .
تاريخ انتشار نوبت اول: 94/5/17 تاريخ انتشار نوبت دوم: 94/6/1

1335 م/ الف- سهراب خواجه- رئيس اداره ثبت اسناد و امالك شهرستان بوشهر
 

آگهي قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتي و اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي
برابر راي شماره 139460325009002697 مورخه 94/04/22 هيات اول / دوم موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتي 
اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي مستقر در واحد ثبتي حوزه ثبت ملك الشتر )سلسله( تصرفات مالكانه بالمعارض متقاضي 
آقاي هادي حاجي پور ميرزائي فرزند عشقعلي به شماره شناسنامه 19 صادره از الشتر به شماره ملي 4189929042 در 
شش دانگ يك باب عمارت مسكوني به مساحت 182/57 متر مربع پالك شماره 48 فرعي از 100 اصلي واقع در الشتر 
خيابان مطهري جنب ترمينال خريداري از مالك رسمي آقاي عيدي بك حسنوند محرز گرديده است . لذا به منظور اطالع 
عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15روز آگهي مي شود در صورتي كه اشخاص نسبت به صدور سند مالكيت متقاضي 
اعتراضي داشته باشند مي توانند از تاريخ انتشار اولين آگهي به مدت دو ماه اعتراض خود را به اين اداره تسليم و پس از اخذ 
رسيد ظرف مدت يك ماه از تاريخ تسليم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضايي تقديم نمايند . بديهي است در صورت 

انقضاي مدت مذكور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالكيت صادر خواهد شد .
تاريخ انتشار نوبت اول: 94/05/17 تاريخ انتشار نوبت دوم: 94/06/01

مهدي كاظمي- رئيس ثبت اسناد و امالك سلسله

آگهي قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتي و اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي
برابر راي شماره 139460325009001676 مورخه 94/03/23 و هيات اول /دوم موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتي 
اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي مستقر در واحد ثبتي حوزه ثبت ملك الشتر )سلسله( تصرفات مالكانه بالمعارض متقاضي 
آقاي علي عزيزي فرزند علي صفر به شماره شناسنامه 472 صادره از الشتر به شماره ملي 4189075401 در شش دانگ يك 
باب عمارت مسكوني به مساحت 209/5 متر مربع پالك شماره 24 فرعي از 96 اصلي واقع در الشتر خيابان انتظار خريداري از 
مالك رسمي صيدجعفر حسنوند محرز گرديده است . لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15روز آگهي 
مي شود در صورتي كه اشخاص نسبت به صدور سند مالكيت متقاضي اعتراضي داشته باشند مي توانند از تاريخ انتشار اولين آگهي 
به مدت دو ماه اعتراض خود را به اين اداره تسليم و پس از اخذ رسيد ظرف مدت يك ماه از تاريخ تسليم اعتراض، دادخواست 
 خود را به مراجع قضايي تقديم نمايند . بديهي است در صورت انقضاي مدت مذكور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند 

مالكيت صادر خواهد شد .
تاريخ انتشار نوبت اول: 94/05/17 تاريخ انتشار نوبت دوم: 94/06/01

مهدي كاظمي- رئيس ثبت اسناد و امالك سلسله

آگهي ابالغ وقت دادرسي
خواهان/ شاكي زهرا حسيني دادخواستي به طرفيت خوانده/ متهم يحيي رضايي به خواسته طالق غيابي تقديم دادگاه هاي 
عمومي شهرستان رباط كريم نموده كه جهت رسيدگي به شعبه 3 دادگاه عمومي حقوقي شهرستان رباط كريم واقع در 
شهرستان رباط كريم ارجاع و به كالسه 9409982290300822 ثبت گرديده كه وقت رسيدگي آن 1394/8/27 و ساعت 
9/30 تعيين شده است. به علت مجهول المكان بودن خوانده/ متهم و درخواست خواهان/ شاكي و به تجويز ماده 73 قانون 
آئين دادرسي دادگاه هاي عمومي و انقالب در امور مدني و دستور دادگاه مراتب يك نوبت در يكي از جرايد كثيراالنتشار 
آگهي مي شود تا خوانده/ متهم پس از نشر آگهي و اطالع از مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشاني كامل خود نسخه 

دوم دادخواست و ضمائم را دريافت و در وقت مقرر فوق جهت رسيدگي حاضر گردد.
1353 م/ الف- وحيد نژادي- متصدي امور دفتري دادگاه شعبه سوم دادگاه عمومي )حقوقي( دادگستري 
شهرستان رباط كريم

                    
آگهى ابالغ مفاد راى صادره از طرف هیئت موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتى اراضى       

امالك و ساختمان هاى فاقد سند رسمى مصوب سال 1390/9/20 
برابر راى شماره 139460301057011033 مورخ 43/4/3 صادره از هیات رسیدگى به اسناد عادى 
موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتى اراضى ، امالك و ساختمانهاى فاقد سند رسمى مصوب سال 
1390/9/20 تصرفات مالکانه آقاى طیب قربانخانى فرزند ابراهیم در ششدانگ یک قطعه زمین با بناى 
احداثى درآن بمساحت پنجاه و هشت متر و نود و یم دسیمتر مربع مفروز از پالك 727 فرعى از 53 
اصلى واقع در شهریار محرز گردیده و برابر محتویات پرونده ثبتى و دفتر امالك مربوطه سند مالکیت 
سه دانگ مشاع از ششدانگ پالك مذکور بنام بدرى عابدینى محالتى ذیل ثبت صفحه 53 دفتر امالك جلد 
1540 ثبت شهریار ثبت و صادر و تسلیم شده و نامبرده در هیات حضور نیافته و هیات مقرر نموده با 
اعمال ماده 3 قانون مذکور و ماده 13 آیین نامه اجرایى آن مصوب 91/4/25 نسبت بصدور سند مالکیت 
بنام متصرف فوق الذکر اقدام شود لذا بدینوسیله مفاد راى صادره بنامبرده و به اشخاص ذینفع جهت 
اطالع آگهى میگردد که چنانچه به مفاد راى صادره اعتراض دارند اعتراض خود را ظرف مدت 2 ماه از 
تاریخ انتشار اولین آگهى به اداره ثبت اسناد و امالك شهریار تسلیم و رسید دریافت دارند و در صورت 
عدم اعتراض ظرف مهلت مقرر این اداره نسبت بصدور سند مالکیت برابر مقررات اقدام خواد نمود. 

ضمنا صدور سند مالکیت مانع مراجعه متضرر بدادگاه نخواهد بود. 
تاریخ نوبت اول  94/5/17 و تاریخ نوبت دوم 94/6/1  

9723/م الف                     کفیل اداره ثبت اسناد و امالك شهریار  

آگهى ابالغ اجرائیه 
محکوم له : اشرف همایون پور فرزند عبدالحمید میرزا بنشانى تهران قیطریه خ کتابى خ شهید 
قاسمى ك پوالدوند پ 4 واحد 10 محکوم علیه : محمد حلیمى فرزند محمدرضا مجهول المکان 
محکوم به : بموجب درخواست اجراى حکم به شماره 9410092160901807 و شماره دادنامه 
بعنوان  ریال  میلیون   250 مبلغ  پرداخت  به  است  محکوم  علیه  محکوم   9309972160901095
اصل خواسته و نیز هزینه دادرسى به مبلغ 7/762/000 ریال و خسارت تاخیر تادیه چک از تاریخ 
سررسید تا زمان تادیه براساس شاخص تورم بانک مرکزى که توسط اجراى احکام محاسبه مى 
شود در حق محکوم له و پرداخت نیم عشر اجرایى در حق صندوق دولت محکوم علیه مکلف است 

از تاریخ ابالغ اجرائیه ظرف ده روز مفاد آنرا بموقع اجرا گذارد .  
47480                   رئیس شعبه 44 دادگاه عمومى حقوقى تهران

آگهى ابالغ اجرائیه 
محکوم له : داریوش رستگار بنشانى تهران خ دولت سه راه نشاط خ اخالقى خ قاسمى خ علیرضا زارع پ 
37 جدید ط محکوم علیهم : 1- علیرضا یزدى کجائى 2- مرجان یزدى کجائى 3- مریم یزدى کجائى 
4- محمدرضا کجائى 5- صدیقه توسلى کجائى همگى بنشانى تهران خ دولت سه راه نشاط خ اخالقى خ 
قاسمى خ علیرضا زارع پ 37 ط سوم ، 6- کریم محمودى مجهول المکان محکوم به : پیرو درخواست 
مورخ   930302 و   930303 و   930304 شماره  دادنامه  برابر  و   162 ثبت  شماره  به  له  محکوم 
1393/4/15 شعبه 86 دادگاه حقوقى تهران وفق دادنامه شماره 9301595 مورخ 93/11/21 شعبه 4 
دادگاه تجدیدنظر استان تهران قطعیت یافته است حکم بر الزام آقاى کریم محمودى به واسطه طرف 
مستقیم بودن عقد با خواهان به تمهید مقامات انتقال سند از جمله اخذ پایان کار صورتمجلس تفکیکى و 
بازداشتهاى احتمالى و مفاصاحسابهاى شهردارى و غیره و سپس الزام محکوم علیهم به حضور در دفتر 
اسناد رسمى در جهت انتقال رسمى سه دانگ مشاع از آپارتمان پالك ثبتى 46-1847 واقع در بخش 11 
تهران با توابع پارکینگ و انبارى با پرداخت 125/000/000 ریال تتمه ثمن معامله از ناحیه محکوم له و 
در حق آقاى کریم محمودى و پرداخت مبلغ 4/646/200 ریال هزینه دادرسى از ناحیه فرد مذکور 
در حق محکوم له و نیز پرداخت مبلغ 4/022/500 ریال هزینه اجرایى به حساب درآمد عمومى کشور 

محکوم علیهم مکلف اند از تاریخ ابالغ اجرائیه ظرف ده روز مفاد آنرا بموقع اجرا گذارد .  
47478                                              مدیر دفتر شعبه 86 دادگاه حقوقى تهران

آگهی ابالغ وقت دادرسی و دادخواست و ضمائم به : 
کالسه پرونده : 920456/86/94 وقت رسیدگی : چهارشنبه 94/7/1 ساعت 12/30 ظهر خواهان ها 
: عطاءاله سرعتى و مهناز سرعتى خواندگان : بهرام و بهروز و بهاره و بهادر شهرت همگى الفت پور 
و گیتى فدایى مهاجر خواسته : ابطال سند خواهانها دادخواستی تسلیم دادگاههاى عمومى نموده که 
جهت رسیدگی به شعبه 86 دادگاه حقوقى تهران ارجاع گردیده و وقت رسیدگی تعیین شده بعلت 
مجهول المکان بودن خواندگان بدرخواست خواهان و دستور دادگاه  بتجویز ماده 73 قانون آیین 
دادرسی مدنی مراتب یکنوبت در یکی از جراید کثیراالنتشار آگهی میشود تا خواندگان از تاریخ نشر 
آگهی ظرف یکماه بدفتر دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانى کامل خود نسخه دوم دادخواست و 
ضمائم را دریافت و در وقت مقرر باال جهت رسیدگى حضور بهمرساند. چنانچه بعدا ابالغى بوسیله 

آگهى الزم شود فقط یکنوبت منتشر و مدت آن ده روز خواهد بود.
47471                                                         مدیر دفتر شعبه 86 دادگاه عمومى حقوقى تهران 

آگهى ابالغ اجرائیه
مشخصات محکوم له: پانته آ امدادزرنقى فرزند حسن بنشانى تهران شهرك ژاندارمرى خ ایثار 
روبروى مسجد امیرالمومنین مسکن امداد مشخصات محکوم علیه: داود عسگرى مجهول المکان 
محکوم به: بموجب درخواست اجراى حکم مربوطه به شماره 9410092164900722 و شماره 
دادنامه مربوطه 9409972164900184 محکوم علیه محکوم است به پرداخت 350 عدد سکه 
بهار آزادى بابت مهریه و پرداخت 1/670/000 ریال هزینه دادرسى به انضمام حق الوکاله وکیل 
برابر تعرفه قانونى در حق محکوم له در ضمن پرداخت حق اجرا به عهده محکوم علیه مى باشد 

محکوم علیه مکلف است از تاریخ ابالغ اجرائیه ظرف ده روز مفاد آنرا بموقع اجرا گذارد.
47014            مدیر دفتر شعبه 277 دادگاه خانواده تهران 

آگهى ابالغ دادخواست و ضمائم تجدیدنظرخواهى به تجدیدنظرخوانده: علیجان- عزت اله 
یوسفى- على پژنگ- حسن صادقى

تجدیدنظرخواسته:  فرهنگى  شاهرخ  تجدیدنظرخواه:   940107 پرونده  کالسه 
بشرح  تجدیدنظرخواندگان  بطرفیت  دادخواستى  تجدیدنظرخواه   9409972164600233
بودن  المکان  مجهول  بلحاظ  که  است  نموده  تهران  عمومى  دادگاه   221 شعبه  تسلیم  فوق 
تجدیدنظرخواندگان به تجویز مواد 73 و 346 قانون آیین دادرسى مدنى دادگاههاى عمومى 
و انقالب مراتب یک نوبت در یکى از جراید کثیراالنتشار آگهى مى گردد تا تجدیدنظرخوانده از 
تاریخ نشر آگهى ظرف ده روز بدفتر دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانى کامل خود نسخه ثانى 
دادخواست و ضمائم را دریافت و ظرف مهلت فوق پاسخ خود را کتبًا به این دفتر ارائه نمایند. 
47008             مدیر دفتر شعبه 221 دادگاه عمومى م ق ش مفتح تهران

آگهی ابالغ نظریه کارشناس رسمى دادگسترى به : 
کالسه پرونده : 9309982160900337 خواهان ها : محمدرضا و محمودرضا و علیرضا و میترا و مینا 
شهرت همگى عادلى نجفى و صدیقه صادق خواندگان : ابوالفضل و جعفر و یوسف و مرتضى و صدیقه و 
پروین و ثریا شهرت همگى میرزازاده و فرح نساء انتظارى خواسته : تعدیل اجاره بها موضوع آگهى ابالغ 
نظریه کارشناسى خواهانها دادخواستی تسلیم دادگاههاى عمومى نموده که جهت رسیدگی به شعبه 44 
ارجاع گردیده و پس از قرار ارجاع امر به کارشناس محترم آقاى عطاءاله اکبروند هیر نامبرده نظریه 
کارشناسى خود را اعالم نموده است. لذا مراتب یکنوبت در یکی از جراید کثیراالنتشار آگهی میشود 
تا خواندگان از تاریخ نشر آگهی ظرف یک هفته بدفتر دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانى کامل خود 
نسبت به دریافت نظریه کارشناسى اقدام نمایند. در غیر اینصورت نظریه کارشناس قطعى خواهد بود.
47484                          مدیر دفتر شعبه 44 دادگاه عمومى حقوقى تهران 

آگهی ابالغ وقت دادرسی و دادخواست و ضمائم به : 
کالسه پرونده : 940197/86/94 وقت رسیدگی : یکشنبه 94/6/29 ساعت 00: 12 ظهر خواهان ها 
: سعید و محسن و احسان شهرت هر سه سینائیان و افسر وارث خواندگان : محمد ایزدیان و حسین 
ایزدیان خواسته : ابطال سند رسمى خواهانها دادخواستی تسلیم دادگاههاى عمومى نموده که جهت 
رسیدگی به شعبه 86 دادگاه حقوقى تهران ارجاع گردیده و وقت رسیدگی تعیین شده بعلت مجهول 
المکان بودن خواندگان بدرخواست خواهانها و دستور دادگاه  بتجویز ماده 73 قانون آیین دادرسی 
مدنی مراتب یکنوبت در یکی از جراید کثیراالنتشار آگهی میشود تا خواندگان از تاریخ نشر آگهی 
ظرف یکماه بدفتر دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانى کامل خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم را 
دریافت و در وقت مقرر باال جهت رسیدگى حضور بهمرساند. چنانچه بعدا ابالغى بوسیله آگهى الزم 

شود فقط یکنوبت منتشر و مدت آن ده روز خواهد بود.
47473                          مدیر دفتر شعبه 86 دادگاه عمومى حقوقى تهران 

آگهی ابالغ وقت دادرسی و دادخواست و ضمائم به : 
: یکشنبه 94/7/12 ساعت 10/30 صبح خواهان :  کالسه پرونده : 940217/86/94 وقت رسیدگی 
میراصغر حسینى نژاد خوانده : محمد کیائى درونکال خواسته : مطالبه خسارت خواهان دادخواستی 
تسلیم دادگاههاى عمومى نموده که جهت رسیدگی به شعبه 86 دادگاه حقوقى تهران ارجاع گردیده 
و وقت رسیدگی تعیین شده بعلت مجهول المکان بودن خوانده بدرخواست خواهان و دستور دادگاه  
بتجویز ماده 73 قانون آیین دادرسی مدنی مراتب یکنوبت در یکی از جراید کثیراالنتشار آگهی میشود 
تا خوانده از تاریخ نشر آگهی ظرف یکماه بدفتر دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانى کامل خود نسخه 
دوم دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر باال جهت رسیدگى حضور بهمرساند. چنانچه بعدا 

ابالغى بوسیله آگهى الزم شود فقط یکنوبت منتشر و مدت آن ده روز خواهد بود .
47477                                مدیر دفتر شعبه 86 دادگاه عمومى حقوقى تهران 

آگهی ابالغ وقت دادرسی و دادخواست و ضمائم به : محمدصادق حسینى 
کالسه پرونده : 940218/86/94 وقت رسیدگی : چهارشنبه 94/7/8 ساعت 11/30 صبح خواهان : 
جمشید حسینى خوانده : محمدصادق حسینى خواسته : ابطال سند رسمى خواهان دادخواستی تسلیم 
دادگاههاى عمومى نموده که جهت رسیدگی به شعبه 86 دادگاه حقوقى تهران ارجاع گردیده و وقت 
رسیدگی تعیین شده بعلت مجهول المکان بودن خوانده بدرخواست خواهان و دستور دادگاه  بتجویز 
ماده 73 قانون آیین دادرسی مدنی مراتب یکنوبت در یکی از جراید کثیراالنتشار آگهی میشود تا 
خوانده از تاریخ نشر آگهی ظرف یکماه بدفتر دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانى کامل خود نسخه 
دوم دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر باال جهت رسیدگى حضور بهمرساند. چنانچه بعدا 

ابالغى بوسیله آگهى الزم شود فقط یکنوبت منتشر و مدت آن ده روز خواهد بود .
47475                           مدیر دفتر شعبه 86 دادگاه عمومى حقوقى تهران 

آگهی ابالغ وقت رسیدگی 
به  الزام  بخواسته  لرسالمى رویندزق  بطرفیت خوانده گل  خواهان محمود على رجب دادخواستی 
تنظیم سند رسمى ملک یکباب آپارتمان به پالك ثبتى 1223/3 قطعه یک تفکیکى به انضمام یک واحد 
پارکینگ شماره دو بخش ده تهران موقوم به 5/100/000 موضوع مبایعه نامه شماره 102473 مورخ 
92/10/26 و مطالبه خسارت دادرسى تقدیم دادگاههاي عمومی شهرستان ، شهرستان تهران نموده 
که جهت رسیدگی به شعبه 215 دادگاه عمومى حقوقى مجتمع قضایى شهید مفتح تهران واقع در بلوار 
آیت اله کاشانى نرسیده به میدان شهر زیبا خ مخابرات جنب کانون اصالح و تربیت ارجاع و بکالسه 
9409982164000111 ثبت گردیده که وقت رسیدگی آن 1394/6/25 و ساعت 30: 11 تعیین شده 
است. بعلت مجهول المکان بودن خوانده و درخواست خواهان و بتجویز ماده 73 قانون آیین دادرسی 
دادگاههاي عمومی و انقالب در امور مدنی و دستور دادگاه مراتب یکنوبت در یکی از جراید کثیراالنتشار 
آگهی میشود تا خوانده پس از نشر آگهی و اطالع از مفاد آن بدادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل 
خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی حاضر گردد. 

47467                     منشى دادگاه حقوقى شعبه 215 دادگاه عمومى حقوقى م ق ش مفتح تهران 

آگهى ابالغ اجرائیه 
محکوم له : شهردارى پردیس با مدیریت آقاى محمد الله بنشانى تهران پردیس جاده تهران آبعلى فاز 
2 میدان امام خمینى شهردارى پردیس محکوم علیه :  حسوندر جوت سیک مجهول المکان محکوم به : 
بموجب درخواست اجراى حکم شماره 3077 مورخ 1394/11/04 و مطابق شماره 9309972160200566 
مورخ 1393/06/15 محکوم علیه محکوم است به پرداخت 66/000/000 ریال بعنوان اصل خواسته و مبلغ 
1/980/000 ریال بعنوان خسارات دادرسى و پرداخت خسارت تاخیر و تادیه براساس شاخص بانک مرکزى 
از تاریخ سررسید چک تا زمان پرداخت در حق خواهان و پرداخت هزینه اجرا در حق دولت محکوم علیه 

مکلف است از تاریخ ابالغ اجرائیه ظرف ده روز مفاد آنرا بموقع اجرا گذارد .  
47469                    مدیر دفتر شعبه 37 دادگاه حقوقى تهران

آگهى ابالغ تعیین داور به آقاى مهران غالمپور امیرهنده فرزند مهدى
دادگاه   277 شعبه  در  مطروحه  طالق  خواسته  به   9409982164900398 شماره  پرونده  در 
عمومى (خانواده) تهران واقع در شهرزیبا خ مخابرات جنب کانون اصالح و تربیت مجتمع قضائى 
شهیدمفتح قرار ارجاع امر به داورى صادر شده است با توجه به مجهول المکان بودن زوج حسب 
تقاضاى زوجه از طریق نشر آگهى به زوج اخطار مى شود که ظرف یک هفته از تاریخ چاپ آگهى 
یک نفر از اقارب خود را به عنوان داور به دادگاه معرفى نماید (که بیش از چهل سال و متاهل 

باشد) در غیر این صورت دادگاه راسا اقدام خواهد کرد.
47044                                  مدیر دفتر شعبه 277 دادگاه خانواده تهران
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وقايع نگار بورس

سال دوازدهم    شنبه  17 مرداد 1394    شماره 3135
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ذره بین بازار در هفته گذشته

مدير مشاوره و سبدگرداني كارگزاري بانك 
آينده با اش��اره به داليل كاهش هفتگي حجم 
و ارزش معام��ات در بورس و پيش بيني بازار 
در هفته جاري، ورود س��رمايه گذاران خارجي 
به كش��ور را مورد بررسي قرار داد. پژمان كيا در 
گفت و گو با ملت ب��ازار ضمن تاكيد بر كاهش 
حج��م و ارزش معامات روزانه در بازار س��هام 
اظهار داشت: در هفته گذشته معامات بازار در 
محدوده مثبت و منفي متعادل صورت گرفت 
و در مجم��وع هفته متعادلي را ش��اهد بوديم. 
وي با اش��اره به داليل تداوم ركود معامات در 
ب��ورس گفت: نكته قابل توجه در اين ميان كه 
ب��ه تداوم ركود در بازار دام��ن زده، نبود اخبار 
مثبت اقتصادي اس��ت كه در ص��ورت اعام و 
اجرايي ش��دن آن مي ت��وان وضعيت بهتري را 
ب��راي بورس پيش بيني كرد. ب��ه عبارت ديگر 
بازار سرمايه منتظر وقوع يك اتفاق براي رشد 
در كوتاه مدت است. وي ادامه داد: هفته جاري 
اتفاق و شرايط متفاوتي را نسبت به هفته گذشته 
ش��اهد نخواهيم بود و تا مدتي رويه فعلي بازار 
كه با ركود، حجم معامات كم و نوسانات روزانه 
همراه است، ادامه خواهد داشت. كيا با تاكيد بر 
يك��ي از داليل كاهش حجم و ارزش معامات 
در هفته هاي اخير گفت: واقعيت آن اس��ت كه 
سرمايه گذاران بورسي از سهامداري بلندمدت 
در بورس ترسيده اند و تفكر و رفتارهاي آنها به 
شدت نوساني و كوتاه مدت شده است به طوري 
كه اين دسته از سهامداران به خيلي از سهم ها 
ورود نمي كنند. در طرف مقابل نيز بس��ياري از 
سرمايه گذاران بلندمدت از بازار خارج شده و به 

س��مت بازارهاي رقيب از جمله سيستم بانكي 
س��وق پيدا كرده اند كه منجر به كاهش حجم 
و ارزش معامات ش��ده است. وي با بيان اينكه 
انتظارات مثبت از خبرهاي هسته اي رونق را در 
يك مقطع زماني به بورس برگردانده بود، گفت: 
به هر حال موضوع مذاكرات هس��ته اي در بعد 
سياسي يكي از همين خبرهاي مثبت بود كه 
ت��ا پيش از تدوين برجام انتظاراتي را در جهت 
مثبت ايجاد كرد و باعث ش��د قيمت س��هم ها 
روند افزايشي به خود بگيرد. اين كارشناس در 

پاسخ به اين سوال كه پس چرا بورس به اخبار 
مثبتي مانند س��فر مقامات بلندپايه اروپايي به 
كشور و مذاكره شركت هاي خودرويي خارجي 
با ش��ركت هاي خارجي واكنش مثبت نش��ان 
ن��داد، گف��ت: در بحث ورود س��رمايه گذاران و 
شركت هاي خارجي به كشور بايد به دو مقوله 
اساسي توجه كرد. اولين نكته اين است كه چه 
زماني اين گفت وگوها به نتيجه نهايي مي رسد 
و اثرات واقعي خود را نش��ان مي دهد چراكه از 
زمان امضاي قرارداد تا اجرايي شدن آن نياز به 

گذش��ت يك پروسه زماني است كه بالطبع در 
كوتاه مدت نمي توان شاهد وقوع اتفاق خاصي بود. 
كيا ادامه داد: دومين مساله اي كه بايد مورد توجه 
قرار بگيرد اين اس��ت كه ورود شركاي خارجي 
به ايران به منظور سرمايه گذاري در هر صنعتي 
از جمله صنعت خودروس��ازي نمي تواند دليلي 
براي رشد آن صنعت باشد. در ابتدا بايد مزيت 
رقابتي صنايع داخلي مورد بررسي قرار بگيرد. 
به اين معني كه حضور سرمايه گذاران بين المللي 
در كشور به عنوان فرصت مطرح است يا تهديد. 

مدير مشاوره و سبدگرداني كارگزاري بانك آينده 
با اش��اره به وضعيت صنعت خ��ودروي داخلي 
گف��ت: در حال حاضر صنعت خ��ودرو ايران از 
لحاظ عملياتي، ساختار مالي و كيفيت محصول 
در وضعيت مطلوبي قرار ندارد از همين رو اين 
شركت ها از مزيت رقابتي در مقابله با شركت هاي 
خارجي برخوردار نيستند. به طوري كه شراكت 
و حضور شركت هاي بين المللي در داخل كشور 
در كوتاه مدت به عنوان يك تهديد مطرح است. 
اگرچه تداوم اين ارتباط مي تواند در بلندمدت 
باعث اصاح ساختار عملياتي و مالي شركت هاي 
خودروسازي شود. وي در ادامه صنعت بانكداري 
را مورد توجه ق��رار داد و گفت: عاوه بر وجود 
خبرهايي براي حضور شركت هاي بين المللي در 
صنعت خودرو يك بانك اروپايي نيز براي فعاليت 
در ايران ابراز تمايل كرده است. در اين صنعت 
هم نياز به اصاح زيرساخت ها وجود دارد در غير 
اين صورت نتيجه مثبتي از اين سرمايه گذاري ها 

نمايان نخواهد شد.
 كي��ا در پاي��ان با يادآوري سياس��ت دولت 
يازدهم به سهامداران بازار سرمايه اظهار داشت: 
سياست دولت فعلي سياست ضدتورمي است 
به اين معني كه اين دولت در مقابله با هرگونه 
فضاي هيجاني، نوساني و افزايش قيمت چه در 
قالب سهام و چه كاالهاي اساسي قرار داشته و 
سعي دارد از طريق حفظ پول در شبكه بانكي 
نقدينگي را در كش��ور كنترل كند از همين رو 
الزم اس��ت س��هامداران بازار آگاه باشند با در 
نظر گرفتن اين مهم اقدام به تصميم گيري در 

خصوص فعاليت در بورس كنند. 

ارزيابيبازارسهامازنگاهيكتحليلگر؛

دولت با رشد هيجاني بورس مخالف است

درصد تغييرهفته گذشتهشرح
831568/9ارزش کل معامالت سهام و حق تقدم- میلیارد ريال

27398/0حجم سهام و حق تقدم معامله شده- میلیون سهم
0/3-188090دفعات معامله

797061/9ارزش معامالت نرمال- میلیارد ريال
26504/5حجم معامالت نرمال- میلیون سهم

0/2-187807دفعات معامله- نرمال
555142/4تعداد خريداران
50/0روزهاي فعالیت

درصد تغييرهفته گذشتهشرح
37466480638/6ارزش کل معامالت- میلیارد ريال

83/4-76860حجم معامالت- برگه

معامالت سهام و حق تقدم

معامالت اوراق مشاركت

کل قیمت 30 شرکت 50 شرکت فعال ترصنعتماليبازار دومبازار اولشناورکلشرح
)وزني- 
ارزشي(

کل قیمت 
)هم وزن(

کل )هم وزن(

میانگین سادهمیانگین

هفته 
گذشته 

66451/075478/647404/8140401/7143374/154521/42723/2127179/52951/726425/108754/6010230/30

18/30-17/50-131/30-)22()649()13()294()425(510)438()528()330(میزان تغییر

0/18-0/20-0/49-)0/73()0/51()0/49()0/54()0/30(0/36)0/92()0/69()0/49(درصد تغییر

62531/872209/845317/5127840/6135088/851296/02576/3121051/52877/126987/309035/509861/50ابتداي سال

میزان تغییر 
از ابتداي 

سال

3919326920871256182853225147612875-562/20-280/90368/80

درصد تغییر 
از ابتداي 

سال

6/34/54/69/86/16/35/75/12/6-2/08-3/113/74

تصمیم

تصويبآييننامهقيمتگذاري
خوراكپتروشيميهادرهياتدولت

آيين نامه قيمت خوراك پتروش��يمي هاي باالدستي گاز و مايع با هدف ايجاد 
ارزش افزوده و تكميل زنجيره توليد در هيات دولت به تصويب رسيد. به گزارش پايگاه 
اطاع رساني دولت، در آخرين جلسه هيات دولت در اين هفته، آيين نامه اجرايي 
يكي از مواد قانون هدفمندي يارانه ها تصويب شد. به موجب اين آيين نامه، واحدهاي 

توليدكننده مواد پايه )باالدستي( پتروشيمي داخلي با هدف ايجاد ارزش افزوده و 
تكميل زنجيره توليد در محصوالت مياني و نهايي به عنوان صنايع مشمول تخفيف 
در قيمت خوراك هاي گاز و مايع مصرفي معرفي و نيز ميزان تخفيف پلكاني هر 
يك از واحدها بر اساس دسته بندي آنها در مناطق گوناگون تعيين شد. هيات دولت 
روز چهارشنبه در جلسه اي به رياست حجت االسام و المسلمين حسن روحاني 

رييس جمهور  ، اليحه اصاح قانون مبارزه با قاچاق كاال و ارز را نيز تصويب كرد.

فراسو

بلومبرگ با اش��اره ب��ه اينكه توافق 
هسته اي به تدريج درهاي اقتصاد ايران را 
باز مي كند، نوشت: پيش بيني مي شود در 
سال ۲۰۱۶ و با برداشته شدن تحريم ها 
يك ميليارد دالر س��رمايه خارجي وارد 
بورس تهران شود. بلومبرگ طي گزارشي 
نوشت: توافق هسته اي به تدريج درهاي 
اقتصاد ايران را باز مي كند؛ اقتصادي كه 
بزرگ تر از اقتصاد تايلند اس��ت و داراي 
ذخاير نفتي به اندازه كاناداست. اقتصاد 
4۱5 ميليارد دالري ايران دومين اقتصاد 
بزرگ خاورميانه پس از عربستان است. 
در برنامه پنج ساله ششم توسعه ايران 
متوسط رشد اقتصادي هشت درصدي 
براي اين كش��ور پيش بيني شده است. 
بر اساس منابع بانك مركزي ايران اقتصاد 
ايران ممكن است در سال جاري ايراني 
به رشد چهار درصدي برسد كه دو برابر 
رقمي است كه پيش از توافق هسته اي 
پيش بيني مي شد. با وضع تحريم ها در 

سال ۲۰۱۲ اقتصاد ايران به مدت دو سال 
در ركود به سر برد و بر اساس برآوردهاي 
كنگره آمريكا در نتيجه تحريم ها ۱5 تا 
۲۰ درصد از حجم اقتصاد ايران كاسته 
شده است. اين گزارش در ادامه نوشت: 
تا سال ۲۰۰۶ بالغ بر 8۰ درصد اقتصاد 
اي��ران تحت كنترل دولت قرار داش��ت 
كه از اين س��ال به بعد با اجراي برنامه 
خصوصي سازي دخالت دولت در اقتصاد 
كمتر شد. بر اس��اس برآوردهاي دولت 
اي��ران از دخالت دول��ت در اقتصاد ۲۰ 
درصد كاسته شده است. خصوصي سازي 
در زماني به اجرا گذاشته شد كه بخش 
خصوصي كم حجم و كوچك بود و بانك ها 
از پرداخ��ت اعتبار به بخش خصوصي 
براي خريد دارايي هاي دولتي خودداري 
مي كردند و سرمايه گذاران خارجي نيز 
موجود نبودند. در نتيجه هم اكنون برآورد 
مي ش��ود كه كنترل 7۰ درصد اقتصاد 
ايران در دست دولت باشد. بلومبرگ در 

مورد ميزان وابستگي ايران به درآمدهاي 
نفتي نوش��ت: اي��ران ۱۰ درصد ذخاير 
نفت جهان را در اختيار دارد. در نتيجه 
تحريم ها صادرات نفت اين كشور از ۲/۶ 
ميليون بشكه در روز در سال ۲۰۱۱ به 
۱/۶ ميليون بشكه در روز در سال ۲۰۱4 
كاهش يافت. در حال حاضر درآمدهاي 
نفت��ي تنها ۱5 درص��د توليد ناخالص 
داخلي در اين كشور را تشكيل مي دهد. 
اي��ن گزارش در م��ورد حوزه هاي مورد 
عاقه شركت هاي خارجي براي فعاليت 
در ايران نوشت: سرمايه گذاران خارجي 
شايد صنعت خودرو، انرژي و كشاورزي 
را ترجيح دهند. ارش كپيتال رسيستنس 
اقتصاددان نيز در اين باره گفت: پيش بيني 
مي كنيم در سال ۲۰۱۶ و با برداشته شدن 
تحريم ها يك ميليارد دالر سرمايه خارجي 
وارد بورس ايران شود. ارزش بورس ايران 
در حال حاضر 95 ميليارد دالر اس��ت. 
شاخص بورس از ابتداي آغاز دور پاياني 

مذاكرات هس��ته اي يعني طي 4۰ روز 
گذشته سه درصد رشد داشته است. به 
گفته تحليلگران نيروي كار ارزان مي تواند 
مشوقي براي شركت هاي خارجي باشد 
تا در ايران فعاليت توليدي انجام دهند. 
دستمزد و هزينه هاي نيروي كار در ايران 
در برخي بخش ها ارزان تر از چين است. 
ارزان بودن انرژي نيز مشوق ديگري است 
و مزيت قابل توجهي براي صنايعي مثل 
سيمان و فوالد محسوب مي شود. نرخ 
نفوذ ۱۰5 درصدي شبكه تلفن همراه نيز 
صنعت ارتباطات از راه دور در اين كشور 
را صنعتي بالقوه پرسود ساخته است. اين 
گزارش در مورد صنعت بانكداري ايران 
نيز نوشت: دارايي بانك ها در ايران 48۲ 
ميليارد دالر برآورد مي شود كه بيشتر از 
دارايي بانك هاي اسامي در عربستان، 
ام��ارات و مالزي اس��ت. دارايي هاي بد 
۱5/4 درص��د كل دارايي اين بانك ها را 
تش��كيل مي دهد كه رقم بااليي است. 
كل بدهي هاي معوق بانك هاي ايران 3۲ 

ميليارد دالر است. 

بلومبرگمدعيشد؛
وروديكميليارددالرسرمايهخارجيبهبورسايران

ابزارهاي معامالتي

با وجود روند نزولي بورس تهران و 
ركود دامنه دار در اين بازار، صندوق هاي 
سرمايه گذاري نسبت به بورس تهران 
عملكرد بهتري به نمايش گذاشتند و 
توانس��تند با كسب بازدهي همراهان 
خود را خوش��حال كنن��د. به گزارش 
ايس��نا، صندوق هاي س��رمايه گذاري 
كه همواره به سرمايه گذاران تازه وارد 
ب��راي س��رمايه گذاري در آنها توصيه 
شده است بر خاف روند نزولي بورس 
عملكرد مطلوبي از خود نشان داده و با 
افزايش بازدهي مواجه شده اند بنابراين 
در شرايطي كه اين صندوق ها همواره 
موازي با بازار سرمايه حركت كرده و 
همزم��ان با روند نزولي بورس با زيان 
بيشتري مواجه مي ش��دند، برخاف 
رون��د بازار س��رمايه و ش��اخص هاي 

بورس حركت كرده و بازدهي نس��بتا 
مطلوب��ي را نصي��ب س��رمايه گذاران 
خود كردند. آمارها نش��ان مي دهد از 
ميان 9۲ صندوق فعال در سهام تنها 
3۰ صندوق ب��ا بازدهي منفي مواجه 
ش��دند و مابقي صندوق ه��ا بازدهي 
مثبتي ب��ه دارندگان خ��ود دادند به 
ط��وري كه د ر اين مد ت صند وق هاي 
سرمايه گذاري گنجينه رفاه با بازدهي 
8/4 درصد و د ماسنج با بازدهي هفت 
درص��د بهترين بازده��ي را در ميان 
صندوق هاي سرمايه گذاري در سهام 
كسب كردند. در اين ميان صند وق هاي 
س��رمايه گذاري افق، صبا و راهنما به 
ترتي��ب با زيان پنج و س��ه د رصد ي 
بد ترين عملكرد  اي��ن نوع صندوق ها 
را به خود اختص��اص دادند و در قعر 

جدول اين گروه قرار گرفتند. از ميان 
صندوق هاي س��رمايه گذاري مختلط 
نيز تنها دو صندوق پاداش سهامداري 
توسعه يكم و آرمان انديش در يك ماه 
اخير با زيان كمتر از يك درصد مواجه 
شدند و مابقي صندوق هاي حاضر در 
اين گروه با كس��ب بازدهي هر چند 
ناچيز سرمايه گذاران خود را خوشحال 
كردند به طوري كه صندوق آس��مان 
خاورميانه و مشترك آسمان و نيز كوثر 
بازدهي سه درصدي را در اين يك ماه 
كسب كردند. اما در اين ميان دارندگان 
واحدهاي صندوق هاي سرمايه گذاري 
با درآمد ثابت نيز وضعيت مش��ابهي 
نس��بت به س��اير صندوق ها دارند به 
ط��وري كه تم��ام صندوق ه��اي اين 
گروه بج��ز يك صن��دوق نيكوكاري 

ن��داي اميد با كس��ب بازدهي مواجه 
شدند. در اين ميان صندوق هاي نهال 
س��رمايه ايرانيان ب��ا 5/۶ درصد، يكم 
ايرانيان با چه��ار درصد و نوين بانك 
مسكن با ۲/9 درصد از صندوق هايي 
بودند كه بيشترين بازدهي را از ميان 
ساير صندوق ها كسب كردند. بررسي 
وضعيت صندوق هاي سرمايه گذاري 
در ميان مدت نش��ان مي دهد كه اين 
صندوق ه��ا در بازه س��ه ماه عملكرد 
بهتري از خود به نمايش گذاش��تند. 
صندوق هاي سرمايه گذاري، نهادهاي 
مالي هستند كه در سهام شركت هاي 
اوراق مش��اركت  ان��واع  بورس��ي و 
س��رمايه گذاري كرده و براي افرادي 
كه اطاع��ات و فرص��ت كافي براي 
فعاليت در بازار سرمايه ندارند، طراحي 

شده اند.

بازدهيمنفي30صندوقسرمايهگذاري

كاهش2000ميلياردتومانيارزشبازار
بورس تهران بعد از هفت روز افت پي در پي در تير ماه، از ابتداي مردادماه 
روند ديگري به خود گرفت و به مدار سكون بازگشت. به گزارش ايسنا، بورس 
اوراق بهادار تهران هفته گذشته را در بي انگيزگي و نوسان قيمت ها سپري كرد 
و با پديده  »سكون« مواجه شد به طوري كه در اين هفته قيمت شاخص بورس 
در محدوده كمي نوسان كرد و حجم و ارزش معامات نيز با كاهش مواجه شد. 
همچنين فعاليت نوسان گيران در بورس شدت گرفت و سهامداران با بي انگيزگي 
و احتياط نسبت به خريد و فروش در اين بازار اقدام كردند به طوري كه در 
هفته گذشته تعداد خريداران تنها با رشد دو درصدي مواجه شد. به اين ترتيب 
عارضه »كم واكنشي« بورس و در پيش گرفتن روند افتان و خيزان و فعاليت 
گسترده نوسان گيران موجب ماندگاري شاخص در كانال ۶۶ هزار واحدي و 
درجا زدن آن شد. انتظار سهامداران براي مشاهده آثار لغو تحريم ها و اجرايي 
شدن توافق هسته اي مهم ترين دليل رفتار اين روزهاي بورس عنوان مي شود. 
عاوه بر اينكه ركود حاكم بر اقتصاد و ادامه ابهامات اقتصادي بر بي واكنشي 
سهامداران افزوده و موجب در پيش گرفتن رفتار منفعانه از سوي برخي از آنها 
در اين شرايط شده است. اين شرايط موجب شده است كه در كنار فعاليت برخي 
نوسان گيران، سهامداران بلندمدت تر بازار از خريد و فروش سهم دست كشيدند 
و منتظر آثار توافق هسته اي و لغو تحريم ها در بورس طي ماه هاي آينده بمانند. 
با اين حال فعاليت نوسان گيران در بورس و حركت خاف جهت حقوقي ها با 
روند بازار و تمايل آنها به خريد در مقابل ميل حقيقي ها به فروش موجب شد 
تا شاخص بورس در هفته مورد گزارش به افت 33۰ واحدي بسنده كند. در 
پايان معامات هفته منتهي به ۱4 مردادماه ۱394، شاخص كل با  ۰/49 درصد 
كاهش روبه رو شد. به گزارش بورس تهران در پايان معامات هفته منتهي به 
۱4 مرداماه ۱394، شاخص كل با 33۰ واحد كاهش نسبت به هفته قبل به 
رقم ۶۶45۱ واحد رسيد. شاخص بازار اول با 438 واحد كاهش به رقم 474۰5 
واحد بالغ شد و شاخص بازار دوم با 5۱۰ واحد افزايش عدد ۱4۰4۰۲ واحد را 
تجربه كرد و با ۰/9۲ درصد كاهش و 3۶ درصد افزايش نسبت به هفته قبل 
مواجه شدند. در پنج روز كاري اين هفته ارزش كل معامات سهام و حق تقدم 
به 83۱5 ميليارد ريال بالغ شد كه نسبت به هفته قبل ۶9 درصد افزايش يافته 
است. در ضمن تعداد ۲739 ميليون سهم و حق تقدم در ۱88 هزار دفعه مورد 
معامله قرار گرفت و به ترتيب هشت درصد افزايش و۰/3 درصد كاهش را نسبت 

به هفته گذشته تجربه كرد.
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ىجراخ �هيامرس رالد درايليم كي
نارهت سروب هار رد 

ـجيردت هب ىا ـهتسه ـقفاوت هك ـنيا هب هراشا ـاب گربمـولب
دوش(ىم ىنيب شيپ :تشون دنك ىم زاب ار ناريا داصتقا ىاهرد
رالد درايليم ١ ـاه ميرحت ندش هـتشادرب اب و٢٠١٦ لاس رد

.دوش نارهت سروب دراو ىجراخ هيامرس
:تشـون ىشراـزگ ىط گرـبموـلب �،ميـنست شراـزگ هب

؛دنك ىم زاب ار ناريا داصتقا ىاهرد جيردت هب ىا هتسه قفاوت
رياخذ ىاراد و تسا دنليـات داصتقا زا رتگرزب هك ىداصتقا
.تساداناك هزادنا هب ىتفن

گرزب داصتقا نيمود ناريا ىرالد درايليم ٤١٥ داصتقا
مشش هلـاس ٥ همانرب رد .تسا ناتسبرع زا سپ هنايمرواخ
نيا ىارب ىـدصرد ٨ ىداصـتقا دشر طسوـتم ناريا هـعسوت
ىزكرم كناب عبانم ساسا رب .تسا هدش ىنيب شيپ روشك
دشر هب ىناريا ىراج لاس رد تسا نكمم ناريا داصتقا ناريا

قفاـوت زا شيپ هك تسا ـىمقر ربارب ٢ هك ـدسرب ىدصرد ٤
.دش ىم ىنيب شيپ ىا هتسه

تدم هب ناريا داصتقا ٢٠١٢ لاس رد اه ميرحت عضو اب
هرـگنك ىاهدروآـرب ساسا رب و دـرب رس هب دـوكر رد لاس ود
داصتقا مجح زا دصرد ٢٠ ات ١٥ اه ميرحت هجيتن رد اكيرمآ
.تسا هدش هتساك ناريا

رب ـغلاب ٢٠٠٦ لاس ـات :تشون همادا رد شراـزگ نيا
هك تشاد رارق تلود لرتنك ـتحت ناريا داصتقا دصرد ٨٠

تلاخد ىزاس ىصوصخ همانرب ىارجا اب دعب هب لاس نيا زا
تلود ىاهدروآرب سـاسا رب .دش رـتمك داصـتقا رد تلود
هـدش هتسـاك دصرد ٢٠ داصـتقا رد تلود تلـاخد زا ناريا
ـهك دش هتشاذگ اـرجا هب ىنامز رد ىزاس ىصـوصخ.تسا
زا اه ـكناب و دـوب كچوك و ـمجح ـمك ىصـوصخ ـشخب
ىاه ىياراد ديرخ ىارب ىصوصخ شخب هب رابتعا تخادرپ
ـزين ىجرـاخ ناراذگ هيـامرس و دندـرك ىم ىراددوخ ـىتلود
لرتنك هك دوش ىم دروآرب نونكا مه هجيتن رد .دندوبن دوجوم

.دشاب تلود تسد رد ناريا داصتقا دصرد ٧٠
ىـاهدمآرد هب ناريا ىگـتسباو نازيم دروم رد گرـبمولب

رايتخا رد ار ناهج تفن رياخذ دصرد ١٠ ناريا :تشون ىتفن
٢/٦ زا روشك نيا تفن تارداص اه ميرحت هجيتن رد .دراد
هكشب نويليم ١/٦ هب ٢٠١١ لاس رد زور رد هكشب نويليم
رضـاح لـاح رد .ـتفـاي شهـاك ٢٠١٤ لـاس رد زور رد
رد ىلخاد صلاخان ـديلوت دصرد ١٥ اهنت ىـتفن ىاهدمآرد
.دهد ىم ليكشت ار روشك نيا

ــهقــالع درــوم ىــاه هزــوح درــوم رد شراــزگ ــنيا
:ـتشـون ناريا رد ـتـيلـاعف ىاـرب ـىجرـاخ ىاه ـتكـرش 

و ىژرنا ،وردـوخ تعـنص ديـاش ىجراخ ناراـذگ هيـامرس
.دنهد حيجرت ار ىزرواشك

هرـاب نيا رد ـزين ـسنـتسـيسر لاـتيـپك شرا نادداـصتقا

هتشادرب اب و ٢٠١٦ لاس رد ميـنك ىم ىنيب شيپ ام :تفگ
سروب دراو ىجراخ هيـامرس رالد درايليم ١ اه ميرحت ندش

درايليم ٩٥ رضاح لـاح رد ناريا سروب شزرا .دوش ناريا
ـىنايـاپ رود زـاغآ ىادـتبا زا سروب ـصخاش .ـتسا رالد
دشر دصرد ٣ هتشذگ زور ٤٠ ىط ىنعي ىا هتسه تاركاذم
دناوت ىم نازرا راك ىورين نارگليلحت هتفگ هب.تسا هتشاد
تيلاعف ناريا رد ات دشاب ىجراخ ىاه تكرش ىارب ىقوشم
رد راك ىورين ىاه هنيزه و دزمتسد .ـدنهد ماجنا ىديلوت
.تسا نيچ زا رت نازرا اه شخب ىخرب رد ناريا

لباق تيزم و تسا ىرگيد قوشم زين ىژرنا ندوب نازرا
بـوسـحم دالـوف و ناـمـيس لـثم ـىعيـانص ىاـرب ـىهجـوت
زين هارـمه نفلت هـكبش ىدصرد ١٠٥ ذوفن خـرن .دوش ىم 

هوقلاب ىتعنص ار روشك نيا رد رود هار زا تاطابترا تعنص
.تسا هتخاس دوسرپ

ـزين ناـريا ىراـدـكنـاب ـتـعنص درـوم رد شراـزگ ـنيا
دروآرب رالد دراـيليم ٤٨٢ ناريا رد اه كناب ىياراد :تشون
رد ـىمـالسا ىـاه ـكنـاب ـىياراد زا ـرـتـشـيب ـهك دـوش ـىم
١٥/٤ دب ىاه ـىياراد .تسا ىزلام و تاراما ،ناـتسبرع
مقر هك دهد ـىم ليكشت ار ـاه كناب نيا ـىياراد لك دصرد
ناريا ىـاه كناب قوعم ىاه ـىهدب لك .دشاب ـىم ىيالاب

.تسا رالد درايليم ٣٢
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ىراذگ(هيامرس ىاهداهن نوناك لك ريبد
زا ـدعب ىـاه(ـتفا و تـاقـاـفتا هدـمع :ـتـفگ
زا ـتسردــان ىــاه(ـتشادــرب زا ـىشــان ـقفاــوت

رازاب رب تاركاذم هجيتن ىراذگـرثا ىگنوگچ
.تسا هدوب

نـونـاك ـلك ـرـيبد ـىـمحراـدخ زوـرـهب
هاگشاب اب وگتفگ رد ىراذگ�هيامرس ىاهداهن

ىلعف دنور صوصخ رد ،ناوج نارـاگنربخ
ـمين و لاس كي ىط :درك نايب ـهيامرس رازاب

لوا ههبج رد هدوب ىفنم رازاب هاگ ره هتشذگ
اهنآ زا و دندش هتشاذگ ناكيپ رس اه�ىقوقح

.دش توعد نارحب عفر ىارب
اه�ىقوقح هسلج نيرخآ :داد همادا ىو

ىراذگ�هيامـرس تكرش رد سروب نـامزاس اب
رود گرزب ىاه�ـىقوقح هك دش رازگرب ريدغ
تيامح رد ىددجم قاثيم و دندش عمج مه
ـىـگـمه نــوچ ـدـنـتشاد ـهيــامـرس رازـاب زا
ـهتبلا و ـتسام ـهمه ىارب رازـاب ،دنـدقـتعم

ـربص و ناـوت اه�ـىقـوقح ـهك ـتسـين ىـكش
ــــدـــنناـــوت�ـــىم و ــــدنراد ىـــرـــتــــشـــيب
كمك رازـاب هب اه�ـىقيـقح زا رتـهب و رتـشيب 

.دننك
ىراذگ�هيامرس ىاهداهن نوناك لك ريبد

سروب تالماعم رب اه�ىقوقح ريثات هب هراشا اب
هنوگنيا اه�ىقوقح زا راـظتنا :تشاد راهظا

،تسين قنوررپ رازاب هك ىطيارش رد هك هدوب
ىددجم هب و دنزادنيب قيوـعت هب ار اه�هضرع
هب مادقا طيارش نآ رد درك اديپ قنور رازاب هك
زا شيب هب هرـاشا اب ىمحرادخ.دـننك هضرع

هتشذگ لاس كي رد اه�ىقوقح اب هسلج ٢٠
مــــاــــمت رد :دــــرك نــــاــــشن ــــرطــــاخ
نـامزـاس ناـريـدم ـاب ـاه�ـىقوـقح تـاـسـلج

ــاه�ـىقــوــقح قـاــفتا ـهب ــبيـرق ،سرــوب
و دندـرك تباجا ار هـدش حرطم ىاه�هـاگديد

نيلوا رد و ـدننك كمك رازاب هب ـدندرك ىعس
قنور ناشدـوخ ريـبعت هب هك ـنكمم ـتصرف
هدنام بقع تادهـعت ،دوش�ىم عورش رازاب

اما دننك نـيمأت هيامرس رازاب قيرط زا ار دوخ
بارخ هب مهتم دندز شورف هب تسد هاگ ره
.دندش رازاب ندرك

هتفگ اه�ىقوقح هب رگا :داد حيضوت ىو
شوـرف هزاجا ـقنور طياـرش رد ـامش ،دـوش

هب ىا�هزاجا نينچ ًـالصا مه دوكر رد ديرادن
گرزب ىاه�تكرش سپ ،دوش�ىمن هداد امش
ىگنيدقن و تادهعت ماسقا و عاونا ،ىقوقح
ـنيمأت ـلحم مادك زا ار نـاشدوخ زاـين دروم
؟دننك

ىراذگ �هيامرس ىاهداهن نوناك لك ريبد 
رازاب و سروب مينك ركف رگا :درك ناشن رطاخ
تسا روشك داصتقا زا هتفاب ادج هتفات هيامرس

دناوت�ـىم داصتقا و
ىدــوكر دــاـصــتقا
رازــاب ــاما ــدشــاب

و دناوت�ىم ـهيامرس
و هتشاد ـقنور دياب
مدـرم مـوـمع ىاـرب

ـدياب ـدشاب باـذج
مادم تفا ره ىارب
ــمـــهــتم لـــاــبند
.تشگ

ـاب ىـمحرادخ
زور كي هكنيا نايب
رازاب و ىزكرم كناب تمس هب ماهتا تشگنا
دــرـكـلــمع ـدـعب زور ،دـوش�ــىم زارد لـوپ

تسين روطنياً اقلطم :تفگ ،...و اه�ىقوقح
دش جراخ دوكر زا رركم ىنز ماهتا اب ناوتب هك
كرابم رايسب مهافت راثآ لاثم ناونع هب هكلب
حبص زا تفر�ىم رـاظتنا هك ىا�هتـسه قفاوت
دهدب لكش ار ىقنوررپ رازاب اضما نشج زور
دشابن مهس چيه ديرخ ناكما هك ىا�هنوگ هب
دراد دوجو نآ ىعقاو راثآ هتبلا دش دروآرب شيپ
ادرف ـسپ و ادـرف رد ىراذگـرثا ـسنج زا ـاما

.تسا هدوبن ىا�هتسه قفاوت ءاضما حبص
مه نارگليلحت نيرت�هنانيبدب :دوزفا ىو

هتفرگ تروص ىدب قفاوت هك ـدننك�ىمن اعدا

و دـاـصتقا ىاـرب هدـاتفا ـهك ـىقـافتا ،ـتسا
ءاشنم و قنور عبنم ام هيامرس رازابً اصخشم
سنج زا اما دوب ـدهاوخ ىتبثم رـاثآ و لوحت
.دوب دهاوخن تدم هاتوك

ىراذگ�هيامرس ىاهداهن نوناك لك ريبد
،قفاوت زا دعب ىاهزور تفا هرابرد ناياپ رد
هدـمع شخب ـمنك�ىم روـصت :درك حيـرصت
زا ـىشان قفاوت زا ـدعب ىاه�تفا و تـاقافتا
ىراذگرثا ىگنوگچ زا تسردان ىاه�تشادرب
رگيد ىشخب و هدوب رازاب رب تاركاذم هجيتن

ىقوقح همين و لاس كي زا شيب راظتنا هب مه
ــقنورــرپ ىــاهزور ــهب ــتــشگزــاب ىاــرب
.ددرگ�ىمرب

س در هفته گذشتهاحدى شاخص بور و٣٣٠كاهش 
.دش وربور شهاك دصرد ٠ / ٤٩ اب لك صخاش ،١٣٩٤ هامدادرم ١٤ هب ىهتنم هتفه تالماعم ناياپ رد
هب تبسن شهاك دحاو ٣٣٠ اب لك صخاش ،١٣٩٤ هامادرم ١٤ هب ىهتنم هتفه تالماعم ناياپ رد ،نارهت سروب ىمومع طباور شرازگ هب

٥١٠ اب مود رازاب صخاش و ديدرگ غلاب دحاو ٤٧٤٠٥ مقر هب شهاك دحاو ٤٣٨ اب لوا رازاب صخاش.ديسر دحاو  ٦٦٤٥١ مقر هب ،لبق هتفه
زور ٥ رد.دندش هجاوم لبق هتفه هب تبسن شيازفا دصرد ٣٦ و شهاك دصرد ٠ / ٩٢  اب  و درك هبرجت ار دحاو ١٤٠٤٠٢ ددع شيازفا دحاو
.تسا هتفاي شيازفا دصرد  ٦٩  لبق هتفه هب تبسن هك دش غلاب لاير درايليم ٨٣١٥ هب مدقت قح و ماهس تالماعم لك شزرا هتفه نيا ىراك

دصرد  ٠ / ٣ و شيازفا دصرد ٨ بيترت هب و تفرگ رارق هلماعم دروم هعفد رازه ١٨٨ رد مدقت قح و مهس نويليم ٢٧٣٩ دادعت نمض رد
.درك هبرجت هتشذگ هتفه هب تبسن ار شهاك

دآورى سومايه گذارد صندوق هاى سرعملكر
ىراذگ(هيـامرس ىاه(قوـدنص ،رازاب ـنيا رد راد(هنماد دـوكر و نارـهت سروب ىلوـزن دنور مغر ـىلع 

ار دوخ ناهارمه ىهدزاب بسك اب دنتسناوت و دنتشاذگ شيامن هب ىرتهب دركلمع نارهت سروب هب تبسن
.دننك لاحشوخ

ىارب دراو هزـات ناراذگ�ـهيامـرس ـهب هراوـمه هك ىراـذگ�هيـامـرس ىاه�قوـدنص ،ـانـسيا شرازگ ـهب
ناشن دوخ زا ىبولطم دركلمع ،سروب ىلوزن دنور فالخ رب تسا هدش هيصوت اهنآ رد ىراذگ�هيامرس
.دنا�هدش هجاوم ىهدزاب شيازفا اب و هداد

اب نامـزمه و هدرك تكرح هيامـرس رازاب اب ىزاوم هراومه اه�قوـدنص نيا هك ىطيارش رد ـنياربانب
ىاه�صخاش و هيامـرس رازاب دنور فالخرب ،دندش ىم ـهجاوم ىرتشيب نايز اب ،سرـوب ىلوزن دنور
.دندرك دوخ ناراذگ�هيامرس بيصن ار ىبولطم اتبسن ىهدزاب و هدرك تكرح سروب

ـىفنم ىهدزـاب اب قودنص ٣٠ ـاهنت ،مـاهس رد لاعف قوـدنص ٩٢ نايم زا ـدهد�ىم ناشن ـاهرامآ
ت�دم نيا ر�د هك ىروط هب ،دنداد دـوخ ناگدنراد هب ىتبثم ىهدزاب اه�قودنص ـىقبام و دندش هجاوم

نيرتهب دصرد ٧ ىهدزاب اب جنسام�د و دصرد ٨/٤ ىهدزاب اب هافر هنيجنگ ىراذگ�هيامرس ىاه�قو�دنص
.دندرك بسك ماهس رد ىراذگ هيامرس ىاه قودنص نايم رد ار ىهدزاب

ى�دصر�د ٣ و ٥ نايز اب بـيترت هب امنهار و ابص ،ـقفا ىراذگ�هيامرس ىاه�قو�دـنص نايم نيا رد
.دنتفرگ رارق هورگ نيا لودج رعق رد و دنداد صاصتخا دوخ هب ار اه�قودنص عون نيا �دركلمع نيرت�دب

و مكي هعسوت ىرادماهس شاداپ قودنص ود اهنت زين طلتخم ىراذگ�هيامرس ىاه�قودنص نايم زا
رضاح ىاه�قودنص ىقبام و دندش ـهجاوم دصرد كي زا رتمك نايز اب ريخا هام كي رد شيدنا نامرآ
ـهك ىروط هب .دندرك لاحشوخ ار دوخ ناراذگ�هيامرس ،زيچان دـنچ ره ىهدزاب بسك اب هورگ نيا رد

ـبسك هام كي نيا رد ار ىدصرد٣ ىهدزـاب رثوك زين و نامسآ كـرتشم و هنايمرواخ نـامسآ قودنص
.دندرك

تـيعضو زـين تباث دمآرد ـاب ىراذگ�هيـامرس ىاه�قودـنص ىاهدحاو نـاگدنراد نايم ـنيا رد اما
قودنص كي زج هب هورگ نيا ىاه�قودنص مامت هك ىروط هب ،دنراد اه�قودنص رياس هب تبسن ىهباشم
اب نايناريا هيامرس لاهن ىاه�قودنص نايم نيا رد.دندش هجاوم ىهدزاب بسك اب ديما ىادن ىراكوكين

ـهك دندوب ىياه�قودنص زا دصرد ٢/٩ اب ـنكسم كناب نيون و دصرد ٤ اب ناـيناريا مكي ،دصرد ٥/٦
.دندرك بسك اه�قودنص رياس نايم زا ار ىهدزاب نيرتشيب

رد اه�قودنص نيا هك دهد�ىم ناشن تدم نايم رد ىراذگ�هيامرس ىاه�قودنص تيعضو ىسررب
.دنتشاذگ شيامن هب دوخ زا ىرتهب دركلمع هام هس هدزاب

قاروا عاونا و ىسروب ىاه�تكرش ماهس رد هك دنتسه ىلام ىاهداهن ىراذگ�هيامرس ىاه�قودنص
هيامرس رازاب رد تيلاعف ىارب ىفاك تصرف و تاعالطا هك ىدارفا ىارب و هدرك ىراذگ�هيامرس تكراشم
.دنا هدش ىحارط ،دنرادن

س دماسنج اقتصاد كشوربور
تيعضو رگنايب ـهك هدوب روشك داصتقا ـجنسامد سروب :تفگ سـلجم ىداصتقا نويسـيمك وضع

ىپ رـوشك كي رد مـظن گنهرف ـهب ناوت ىم رـوشك كي كـيفارت تيـعضو زا هك نانـچمه ،تسا داـصتقا
.درب

ـديكات  اب ،ناوج ناراگنرـبخ هاگشاب اب وگـتفگ رد سلجم ىداصتقا نـويسيمك وضع وـكن ميهاربا
:تفگ،دوش ىم بوسحم روشك داصتقا ىساسا ىاه�تيولوا زا ىكي سروب رازاب ىعقاو قنور هكنيارب
كيفارت تـيعضو زا هك نانچمه،تسا داصتقا تيعضو رگنايب هك هدـوب روشك داصتقا جنسامد سروب
.درب ىپ روشك كيرد مظن گنهرف هب ناوت ىم روشك كي

صخاش تارييغت :دوزفا،دشاب ىعقاو روشك كي ىداصتقا ىاهرازاب تيعضو دياب هكنيا نايب اب ىو
.دنك رييغت ىعقاو تروص هب دياب سروب

صخاش عقاوم ىخربرد هـتشذگ رد هداد ناشن هقباس:تفگ صخاش دشر هـقباس حيضوت رد وكن
.تسا هدوبن قبطنم روشك داصتقا رد ىعقاو تيعضو اب  عوضوم نيا هك،هدرك دشر سروب

:دش روآ داي ـهيامرس رازاب دنور رب تاـركاذم ريثات هب هرـاشا اب سلجم ىداـصتقا نويسيـمك وضع
ظاحل زا ،دنك ىم لوحتم ار روشك سروب قفاوت هكنيارب ىنبم ىا هتسه قفاوت زا لبق اه ىخرب رظنراهظا

هدرك مهارف ار سرـوب قنور ىارب ىناور ـطيارش ىا هتـسه قفاوت،دوـبن ىتسرد فرح ـىليخ ىسـانشراك
.تسا

دننام ىياهرازاب دوبهب طيارش دناوت ىم ىناور ظاحل زا ىا هتسه قفاوت :درك حيرصت هراب نيا رد ىو
ىداصـتقا راتخاس ـدياب سروب ىـعقاو دشر ىارب هك درك شـومارف دياـبن اما؛دنك ـمهارف ار زرا و سروب

تسايس :تشاد راهظا مهدزاي تلود ىاه تسايس صوصخ رد وكن.دوش حالصا هنيمز نيا رد روشك
هب ديـدج ىاه تكرش دورو ـطيارش دراد دصق هـنيمز نيارد و تسا سرـوب ىعقاو قنور ـمهدزاي تلود
بوخ ىاهراك زا ىـكي :دش روآداي ناياپ رد سلـجم ىداصتقا نويـسيمك وضع.دـنك مهارف ار سروب
شقن دناوت هب هك دنك سـيسات قودنص دنچ سروب هك هداد هزاجا راذگ�نوناق هك دوب ـنيا متشه سلجم
.دننك هئارا تاليهست ناراديرخ هب دنناوت ىم هنيمز نيارد ىتح و دنك افيا ار كناب

١٤٣٦Saturday, 8 August 2015ال شو١٣٢٢ -٩٤داد  مر١٧شنبه 























يادداشت

خبر

بيشتر ش��رکت هاي بورسي در کش��ورهاي مختلف 
از ن��وع خدماتي ي��ا فرآيندهاي دانش بنيان هس��تند 
و درنتيج��ه رکود اقتص��ادي در اين گون��ه بنگاه هاي 
اقتصادي تاثير چنداني ندارد، اما در کش��ور ما بيشتر 
ش��رکت هاي فعال در بازار س��رمايه به نوعي توليدي 
هس��تند و به دنب��ال آن، رک��ود اقتص��ادي به صورت 

مستقيم عملکرد آنها را تحت تاثير قرار مي  دهد.
در حال حاضر رکود اقتصادي باعث شده است بازار 
سرمايه از رونق بيفتد و در نتيجه تمامي شرکت هايي 
که م��واد اوليه و کاالي نهايي به فروش مي رس��انند، 
در معامالت شان با مشکالتي روبه رو شده و در نتيجه 
از فروش کمتري برخوردار ش��ده، به طوري که اين امر 
سبب شده از ميزان بودجه اي که برايشان تعيين شده 
عقب بمانند و نتوانند س��ودهاي انتظاري را پوش��ش 
دهند. از سوي ديگر در چند سال اخير نرخ سود بانکي 
در کشور افزايش بسياري داشته که اين موضوع باعث 
شده سرمايه ها به سوي بانک ها روانه شوند زيرا بانک ها 
بدون آنکه ريسکي را به سرمايه گذاران متحمل کنند، 
س��ودهاي بس��ياري را در اختيار س��پرده گذاران قرار 
مي دهند، در نتيجه سرمايه گذاران ترجيح مي دهند به 
جاي آنکه در بازار س��رمايه به سرمايه گذاري بپردازند 
و ريس��ک هايي را بپذيرند، نقدينگي هاي خود را بدون 
نگراني در بانک ها س��پرده گذاري کنند. از سوي ديگر 
ش��رکت هاي فعال در بازار س��رمايه براي تامين مالي 
خود به استفاده از وام هاي بانکي مي پردازند که بيشتر 
اين وام ها داراي س��ودهاي بسيار زيادي هستند و به 
اين ترتيب هزينه هاي مالي بس��ياري را به ش��رکت ها 
وارد مي کنن��د.  در حال حاضر به دليل رکود حاکم بر 
اقتصاد کشور، بسياري از بنگاه هاي اقتصادي مجبورند 
کاالها و محصوالت توليدي خود را مدت دار به فروش 
برس��انند، به اين معنا که در چنين م��واردي فرآيند 
فروش به درستي انجام نمي شود و توليدکنندگان در 
قبال فروش محص��والت در زمان فعلي، پولي دريافت 
نمي کنند يا مجبور مي ش��وند محص��والت خود را در 
قيمت هاي پايين تري به فروش برسانند، به اين ترتيب 
هزينه مالي شرکت ها روزبه روز افزايش مي يابد و از اين 
ميان آس��يب هاي بس��ياري را متحمل مي شوند. همه 
اين موارد موجب ش��ده بيشتر شرکت هاي بورسي در 
3ماهه نخست س��ال 94 عملکرد قابل  قبولي نداشته 
باش��ند. در اين مدت بهترين سهم هايي که سودهاي 
به نسبت مناس��بي را نصيب سهامداران شان کرده اند 
ش��رکت هاي ليزينگ��ي و داروي��ي  بوده ان��د که نقش 
پربازده تري��ن س��هام در فصل بهار را ايف��ا کرده اند. از 
س��وي ديگر پيش بيني مي ش��ود به دلي��ل آنکه اتفاق 
خاصي در بازار و اقتصاد کش��ور به صورت عملي ديده 
نش��ده و بازار مصرفي در رکود کامل به س��ر مي برد و 
همچني��ن با توجه به آنکه برداشته ش��دن تحريم هاي 
بين الملل��ي و رونق اقتص��ادي زمانبر خواه��د بود، از 
3ماهه آخر س��ال 94، پايه و اس��اس رونق اقتصادي 
ش��کل گيرد و ش��رکت ها در س��ال 95 ميزان فروش 
مناس��بي داشته باش��ند. در نتيجه با توجه به شرايط 
اقتصادي کش��ور بايد در س��ال آينده منتظر باشيم تا 
شرکت هاي بورسي از رونق برخوردار شوند و سودهاي 

مناسبي را نصيب سهامداران شان کنند.

 ورود ۱ ميليارد دالر 
سرمايه  خارجي به بورس

بلومبرگ در گزارش��ي نوش��ت: »توافق هس��ته اي 
به تدريج درهاي اقتصاد ايران را باز مي کند؛ اقتصادي 
که بزرگتر از اقتصاد تايلند اس��ت و داراي ذخاير نفتي 
به اندازه کاناداست. اقتصاد 4۱5 ميليارد دالري ايران 
دومين اقتصاد بزرگ خاورميانه پس از عربستان است. 
در برنامه 5 س��اله ششم توس��عه ايران متوسط رشد 
اقتصادي ۸ درصدي براي اين کش��ور پيش بيني شده 
اس��ت. بر اساس منابع بانک مرکزي ايران، اقتصاد اين 
کشور ممکن است در امسال به رشد 4 درصدي برسد 
که ۲ برابر رقمي اس��ت که پيش از توافق هس��ته اي 
پيش بيني مي ش��د.« به گزارش تسنيم، براساس اين 
گزارش، تا سال ۲۰۰۶ افزون بر ۸۰ درصد اقتصاد ايران 
در کنترل دولت قرار داش��ت که از اين سال به بعد با 
اجراي برنامه خصوصي سازي دخالت دولت در اقتصاد 
کمتر ش��د. بر اساس برآوردهاي دولت ايران از دخالت 

دولت در اقتصاد ۲۰درصد کاسته شده است.
ارش کپيتال رسيس��تنس اقتصاددان نيز در اين باره 
گف��ت: »م��ا پيش بين��ي مي کنيم در س��ال ۲۰۱۶ و 
با برداشته ش��دن تحريم ها يک ميليارد دالر س��رمايه 
خارجي وارد ب��ورس ايران ش��ود. ارزش بورس ايران 
درحال حاضر 95 ميليارد دالر است. شاخص بورس از 
ابتداي آغاز دور پاياني مذاکرات هسته اي يعني در 4۰ 

روز گذشته 3درصد رشد داشته است.«

صنایع کوچک، محبوب سرمایه گذاران خارجی
  اولویت های خارجی  ها برای سرمایه گذاری در ایران بررسی شد

گروه اقتصاد: مديرعامل تامين سرمايه 
امي��ن از راه ان��دازی نخس��تين صندوق 
پ��روژه اي��ران ب��ه ارزش 4۰۰۰ميليارد 
ري��ال خب��ر داد و خواس��تار هماهنگ��ی 
و برنامه ري��زی مناس��ب ب��رای حض��ور 
هيات ه��ای س��رمايه گذاری خارج��ی در 
ب��ازار س��رمايه ايران ش��د، زي��را بخش 
عمده ای از س��رمايه گذاران خارجی برای 
س��رمايه گذاری مديريت��ی در واحدهای 
تولي��دی و صنعت��ی کوچ��ک ب��ه ايران 

می آيند.
علی س��نگينيان در نشس��ت خبری با 
نمايندگان رسانه ها، با اعالم اينکه تا پايان 
ش��هريور و با توجه به تجربه موفق عرضه 
۱۰۰۰ميليارد ريال اوراق سلف استاندارد 
نفت ک��وره، عرضه 5۰۰۰ميلي��ارد ريال 
اوراق س��لف اس��تاندارد متانول از سوی 
تامين س��رمايه امين انجام خواهد ش��د، 
اضاف��ه ک��رد: اي��ن اوراق به درخواس��ت 
اجتماعی  تامين  س��رمايه گذاری  شرکت 
)شستا( عرضه شده و پيش بينی می شود 
س��ود ۲4 تا ۲۸درصدی را در يک س��ال 

نصيب خريداران کند.
، مديرعام��ل تامين  به گ��زارش 
عرض��ه  از  همچني��ن  امي��ن  س��رمايه 
واحدهای نخس��تين صندوق پروژه ايران 
تا يک م��اه آينده خب��ر داد و افزود: اين 
صندوق ب��ه منظور تامين مالی س��اخت 
يکی از نيروگاه های شرکت مپنا به ارزش 
4۰۰۰ميليارد ريال و به صورت فاز به فاز 

انجام خواهد شد.
وی با اش��اره به اينکه پ��س از حصول 
توافق هسته ای، س��رمايه گذاران خارجی 
عالقه مندی جدی خ��ود را برای ورود به 
بازار س��رمايه ايران اعالم کرده اند، اضافه 
کرد: يکی از استراتژی های تامين سرمايه 
امين در امسال اولويت بخشی به موضوع 
ادغام و تملي��ک در بازار س��رمايه ايران 
اس��ت که بر همين اساس اين شرکت از 

سال گذشته معاونت ادغام و تمليک خود 
را فعال کرده و تاکنون ۲ قرارداد مهم نيز 

در اين زمينه منعقد کرده است.
س��نگينيان ب��ا تاکيد ب��ر اينکه بخش 
عم��ده ای از درآم��د ش��رکت های تامين 
س��رمايه در جه��ان از طري��ق واحدهای 
ادغ��ام تملي��ک کس��ب می ش��ود، ادامه 
داد: ب��ا اين وج��ود هم اکن��ون در ايران 
س��ازوکارهای مناس��ب و فضای مناسب 

قانونی در اين باره وجود ندارد.
  وی همچني��ن تصري��ح ک��رد: اي��ن 
خدم��ت جديد حتی برای ش��رکت هايی 
که عالقه مند به انجام معامالت بلوکی در 
بازار س��رمايه ايران هستند نيز قابل ارائه 
است. به گفته وی، راه اندازی واحد ادغام 
و تمليک در امين با توجه به اهداف ويژه 
سرمايه گذاران خارجی برای ورود به بازار 
س��رمايه ايران انجام ش��ده به گونه ای که 
در بيشتر نشس��ت ها و مذاکرات رخ داده 
عمده سرمايه گذاران خارجی عالقه مندی 
خ��ود را به خري��د بلوک ه��ای مديريتی 
ش��رکت های کوچک و بزرگ غيربورسی 
در اي��ران اعالم کرده اند و بخش کوچکی 
از آنه��ا به دنب��ال گرفتن کد بورس��ی و 
خريد سهام شرکت های بورسی هستند. 

مديرعام��ل ش��رکت تامي��ن س��رمايه 
امي��ن ب��ا انتق��اد از اينک��ه اي��ن روزها 
گروه های مختلف ه��ر کدام به نوبه خود 
اف��راد و س��رمايه گذاران خارجی را برای 
س��رمايه گذاری در ب��ازار س��رمايه ايران 
دعوت می کنند در حالی که اين اقدامات 
بدون برنامه ريزی و هماهنگی الزم انجام 

می ش��ود، اضافه ک��رد: ب��رای اينکه بازار 
س��رمايه ايران به درستی بتواند از حضور 
س��رمايه گذاران خارجی منتفع شود الزم 
اس��ت دعوت از س��رمايه گذاران خارجی 
به صورت برنامه ريزی ش��ده انجام شود، 
چراکه بخش کوچکی از آنها عالقه مندی 
جدی برای خريد س��هام در بازار سرمايه 
داشته و اغلب سرمايه ها و سرمايه گذاران 
بزرگ به دنبال خريد بلوک های مديريتی 

و تملک شرکت های ايرانی هستند.
 وی اف��زود: س��رمايه گذاران خارج��ی 
بيشتر عالقه مند هس��تند که با همکاری 
يک ش��رکت ايرانی در بازار سرمايه ايران 
فعال ش��وند، از اين رو موضوع تاس��يس 
صندوق های س��رمايه گذاری خصوصی و 
همچنين جوينت ونچر ش��دن با آنها در 

دستورکار قرار گرفته است.
و  � داروی�ی  غذای�ی،  صنای�ع 

س�اختمانی اولوی�ت س�رمایه گذاری 
خارجی ها

وی با اش��اره به اينکه تامين س��رمايه 
امين برای کمک به تسهيل تصميم گيری 
هم اکن��ون  خارج��ی  س��رمايه گذاران 
اطالعات ش��رکت های غيربورسی ايرانی 
را ني��ز جمع آوری ک��رده و به طرف های 
خارجی عالقه مند به س��رمايه گذاری در 
ايران ارائ��ه می دهند، بي��ان کرد: عمده 
صنايع��ی ک��ه س��رمايه گذاران خارجی 
عالقه من��د ب��ه س��رمايه گذاری در ايران 
هس��تند و برای آن برنامه ريزی کرده اند 
در وهل��ه اول صناي��ع غذايی ب��ا امکان 
رش��د س��ريع و ب��اال؛ همچ��ون صنايع 
شکالت سازی؛ نوشابه و بيسکوييت است 
و از س��وی ديگر اولويت دوم آنها صنايع 

بزرگ غذايی است.
مديرعام��ل تامين س��رمايه امين ادامه 
داد: صناي��ع داروي��ی و بهداش��تی ايران 
نيز به دليل جمعيت باالی ايران، ش��بکه 
بهداش��ت و درمان گس��ترده و باالبودن 
س��هم هزينه ه��ای بهداش��تی در س��بد 
هزينه های خانوارها ب��رای آنها جذابيت 
مطلوب��ی دارد و در انتها و اولويت چهارم 
آنها ساخت وس��از و صنايع س��اختمانی 

است.

تشریح 3 استراتژی �
رييس کميس��يون بازار پول و سرمايه 
ات��اق در بخ��ش دوم اين نشس��ت و در 
پاسخ به پرسش های خبرنگاران در مورد 
نقش اتاق تهران در بازار س��رمايه با بيان 
اينکه اتاق تهران به عنوان نماينده بخش 
خصوصی نظرات فع��االن اقتصادی را به 
سمع مس��ئوالن دولتی می رساند، اضافه 
کرد: بر همين اساس ديدگاه های فعاالن 
اقتص��ادی هم اکن��ون در آيين نامه ه��ای 

مربوط به توليد اعمال شده است.
س��رمايه گذاران  حض��ور  درب��اره  وی 
خارجی در بازار ايران و کس��ب س��ود از 
آن تصريح کرد: س��رمايه گذاران خارجی 
ب��ا اس��تراتژی های مختلف��ی در اين باره 
وارد می ش��وند؛ اول اينکه ش��رکت های 
کوچ��ک را خريده و محص��والت آنها را 
با نشان)برند( خودش��ان عرضه خواهند 
کرد. دوم اينکه بازار فروش محصوالت را 
گسترش داده و اقدام به صادرات خواهند 
کرد و س��وم اينکه س��اختار شرکت های 
اس��تانداردهای  ب��ا  مطاب��ق  را  ايران��ی 

خودشان اصالح خواهند کرد.
در ه��ر صورت اين گروه تمايل ويژه ای 
ب��ه س��رمايه گذاری در صناي��ع کوچک 

دارند.
فرصت مناسب دولت برای انتشار  �

اوراق بدهی ارزی 
مديرعام��ل تامي��ن س��رمايه امين در 
پاسخ به سوالی درمورد بازار اوراق بدهی 
اي��ران اعالم کرد: هم اکنون ايران يکی از 
کمترين نسبت های بدهی به توليد ملی 
را در جهان داراست و همين امر ظرفيت 
و فرصت مناس��بی در اختيار دولت برای 
انتش��ار اوراق بدهی ارزی قرار داده که با 
توجه به سابقه خوب ايران در انتشار اين 
اوراق، استقبال از آن در بازارهای جهانی 

مناسب خواهد بود.
وی بيان کرد: البته اين امر در صورتی 
است که اوراق بدهی منتشرشده از سوی 
شرکت های بين المللی رتبه بندی شده و 

بعد در بازار عرضه شود.
سنگينيان در پاس��خ به چرايی حضور 
گسترده تامين س��رمايه ها در بازار اوراق 
بده��ی و فراموش کردن ديگ��ر خدمات 
خ��ود در بازار تصريح کرد: ديگر خدمات 
عمده تامين سرمايه ها در بازار سرمايه به 
موضوع ارزش گذاری، پذيرش ش��رکت ها 
و مش��اوره مالی باز می گ��رد که به دليل 
درآمد کم و هزينه ه��ای باالی آن اغلب 
به دنبال  س��رمايه  تامي��ن  ش��رکت های 
آن نيس��تند؛ البته تامين س��رمايه امين 
س��االنه بيش از ۷۰ قرارداد ارزش گذاری 
منعق��د کرده و می ت��وان به جرات گفت 
بخش عم��ده ای از معام��الت بلوکی در 
 بورس ايران از س��وی امين ارزشگذاری 

می شود.
مديرعامل تامين س��رمايه امين درباره 
اس��تفاده نکردن دول��ت از ظرفيت ه��ای 
ب��ازار بده��ی ايران ب��رای تامي��ن مالی 
اف��زود: هم اکن��ون بين دول��ت و ارکان 
ب��ازار ناهماهنگ��ی برای تامي��ن مالی از 
طريق بازار بدهی وجود دارد که اگر اين 
نقص برطرف شود امکان انتشار گسترده 
اوراق وجود داشته اگرچه به تازگی دولت 
نس��بت به انتقال تامين مالی از بازار پول 
به بازار سرمايه با توجه به ناتوانی بانک ها 

به پرداخت وام و تسهيالت تاکيد دارد.
وی کاه��ش درآمده��ای دولت را يکی 
ديگر از داليل تمايل دولت به استفاده از 
ابزار بدهی برای تامين مالی عنوان کرد و 
افزود: متاسفانه سهم کوچک بازار سرمايه 
ايران باعث ش��ده دولتمردان اهميتی به 
بررس��ی اثرات تصميمات شان در بورس 
ندهن��د و همي��ن ام��ر موج��ب تصميم 
 اخير بانک مرکزی درباره بانک ها ش��ده 
است. س��نگينيان درمورد داليل حضور 
نيافت��ن تامي��ن س��رمايه ها در بخ��ش 
ساختمان تاکيد کرد: طرح صندوق های 
زمين و س��اختمان باوج��ود اصالحات و 
تغيي��رات متعدد اما نتوانس��ته جذابيت 
باالي��ی ب��رای تامي��ن س��رمايه ها ايجاد 
کند، ضمن اينکه فعاالن بازار ساختمان 
ني��ز به عل��ت پيچيدگی ه��ای آن راغب 
به اس��تفاده از اين ابزار نيس��تند. رييس 
کميسيون بازار پول و سرمايه اتاق درباره 
سياسی ش��دن بازار ايران و داليل تشديد 
اي��ن امر و اينکه چرا ب��ازار پس از توافق 
روند مناس��بی به خ��ود نگرفت، تصريح 

کرد: نخستين دليل اين امر بی اعتمادی 
فعاالن بازار است.

به گفت��ه وی، ب��ازار هم اکن��ون دچار 
تناقضی ش��ده اس��ت مبنی ب��ر اينکه با 
وجود اعالم توافق اما ش��رايط اقتصادی 
و مالی در هيچ بخش اقتصادی مناس��ب 
نيس��ت، درنتيجه در کوتاه مدت شرايط 

اقتصادی مناسب ارزيابی نمی شود. 
فعال ش�دن صن�دوق یک�م امی�ن  �

آوید
کارگزاری امين آويد با حجم معامالت 
۱4 هزار ميليارد تومان در سال 93 رتبه 

چهارم برتري��ن کارگزاری در ايران را در 
سال 93 کسب کرد.

ش��هيدی مديرعامل شرکت کارگزاری 
امي��ن آويد در اين نشس��ت با اعالم اين 
مطل��ب افزود: اين کارگ��زاری هم اکنون 
ب��ازوی اجرايی ش��رکت تامين س��رمايه 

امين در بازارگردانی اوراق بدهی است.
 وی در ادام��ه با بي��ان اينکه صندوق 
س��رمايه گذاری امين آويد نيز در س��ال 
93 از نظر بازدهی توانس��ت رتبه نخست 
را بين صندوق های سرمايه گذاری از آن 
خود کن��د، ادامه داد: بر همين اس��اس 
کارگزاری امين آويد برای امس��ال مجوز 
تاسيس صندوق ای.تی.اف )ETF( يکم 
امي��ن آويد را از س��ازمان بورس دريافت 
کرد که ب��ه زودی واحدهای آن در بازار 

سرمايه عرضه خواهد شد.

وی از تمرکز کارگ��زاری امين آويد بر 
معامالت آنالين در س��ال 94 خبر داد و 
افزود: اين اقدام با اس��تفاده از بسته های 
تش��ويقی و ب��ه منظ��ور ارتقای س��طح 
فرهنگ سهامداری در بين اقشار مختلف 

جامعه انجام می شود.
ثبت نخستین شرکت مالی ایرانی  �

در لندن
مديرعام��ل ش��رکت ن��وآوران امي��ن 
از راه اندازی س��امانه انگليس��ی انتش��ار 
اطالعات مالی بازار س��رمايه ايران برای 
استفاده سرمايه گذاران خارجی خبر داد.

ن��وروزی در جمع خبرن��گاران با اعالم 
اين خب��ر ادامه داد: اين س��امانه تمامی 
اطالع��ات مالی ش��رکت های بورس��ی و 
فرابورس��ی ايرانی را به زبان انگليسی در 

اختيار عالقمندان قرار می دهد.
وی همچني��ن از راه ان��دازی سيس��تم 
جامع تهيه گزارش هوشمند شرکت های 
بورس��ی، فرابورس��ی و صنايع ايران خبر 
داد و گفت: اين سيستم تمامی اطالعات 
صورت ه��ای مالی را دريافت کرده و پس 
از پ��ردازش در اختيار فع��االن بازار قرار 

می دهد.
 وی همچنين از ثبت نخستين شرکت 
پردازش اطالعات مال��ی ايرانی در لندن 
خبر داد و گفت: اين ش��رکت با همکاری 
يک ش��رکت انگليسی فعاليت خود را در 
لندن آغاز خواهد کرد و هدف از تاسيس 
آن ارائ��ه آخرين اطالعات بازارهای مالی 
اي��ران در رس��انه های انگليس��ی زبان و 

سرمايه گذاران اروپايی است.
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 برای اینکه بازار سرمایه 
ایران به درستی بتواند 

از حضور سرمایه گذاران 
خارجی منتفع شود 
الزم است دعوت از 

سرمایه گذاران خارجی 
به صورت برنامه ریزی 

شده انجام شود

هم اکنون ایران یکی 
از کمترین نسبت های 

بدهی به تولید ملی را در 
جهان داراست و همین 
امر ظرفیت و فرصت 

مناسبی در اختیار دولت 
برای انتشار اوراق بدهی 

ارزی قرار داده است

حمیدرضا صفري
کارشناس بورس

بورس تهران درگير 
رکود اقتصادي


















