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مینا افرازه در حال حاضر 
بازار سرمایه دوران شکننده 
ــی را تــجــربــه  ــانـ ــوسـ ــر نـ ــ و پ
می کند که عوامل متعددی 
ازجــمــلــه خــبــرهــای سیاسی 
و اقــتــصــادی مــاه هــای اخیر 
و نیز بــرخــی سیاست های اقــتــصــادی دولــت 
همچون روند افزایشی نرخ سود بانکی در بروز 
شرایط فعلی مؤثر بوده است. در همین راستا، 
رئــیــس ســازمــان بـــورس در نــامــه ای بــه معاون 
اول رئیس جمهور، چالش های بــازار بــورس را 
ناشی از روند افزایشی نرخ سود بانکی و تأثیر 
آن بر خروج نقدینگی از بازار، کاهش حاشیه 
ســود شرکت ها ناشی از افزایش نــرخ خــوراک 
ــرژی، قیمت گذاری دستوری  و حــامــل هــای انـ
محصوالت صنایع از قبیل خــودرو، شوینده، 
الستیک و...، انجام معامالت شرکت پاالیش و 
پخش در بورس انرژی، نوسان در نرخ ارز و تأثیر 
آن در افــزایــش نااطمینانی های صنایع برای 
توسعه فعالیت، واگذاری سهام در شرکت های 
خــــــودروســــــازی، اتـــخـــاذ تــصــمــیــمــات بـــرای 
شرکت های صادرات محور بدون درنظرگرفتن 
منافع کالن اقتصادی و قطعی برق در تابستان 
و گاز در زمستان و آثار منفی آن بر تولید و بهای 
تمام شــده، عنوان کــرده اســت. بدین ترتیب 
می توان ریشه تمامی چالش های مطرح شده 
را در ناپایداری وضعیت کالن اقتصادی کشور 
خالصه کرد، موضوعی که راهکارهای خروج از 

آن نیز در این نامه آمده است.

ــازار سرمایه، بــدون سازوکار  ◾ قیمت گذاری ب
مدیریت تغییر است

در همین زمینه، محمدرضا فلفالنی کارشناس 
ــا قـــدس دربـــاره  ــازار ســرمــایــه در گــفــت وگــو ب ــ ب
وضعیت فعلی بورس و راهکارهای برون رفت 
این بــازار از بحران، اظهار کــرد: به نظرم عالوه 
بر نکاتی که در نامه رئیس سازمان بــورس به 
مــعــاون اول رئیس جمهور مــطــرح شــده، باید 
به چند نکته دیگر هم توجه شــود. نخستین 
نکته، شرایط بازارگردانی در بازار سرمایه است. 
در قسمت قوانین مرتبط با حوزه بازارگردانی، 
سازوکارهای نظارتی، ارتباط میان بازارگردان با 
اختیارات موجود و همچنین شایستگی هایی 
کــه یــک بـــازارگـــردان داشــتــه بــاشــد، مناسبات 
مؤثری بین این ها برقرار نیست و همین موجب 
شده عملکرد بازارگردان ها در راستای منافع 
بازار و سهامدار نباشد بلکه منفعت شخصی 
را مدنظر قرار دهند. البته این وظیفه سازمان 

بورس است که چنین مسائلی را مدیریت کند.
فلفالنی ادامـــه داد: مسئله مهم دیــگــری که 
در نامه هم به آن اشاره  شده، حذف نرخ هاب 
اروپــایــی از فرمول نــرخ سوخت خــوراک و گاز 
است. در واقع در نامه بیشتر از جنبه اصالحی 
به موضوع نگاه شــده درحالی که باید علل را 
ــرای مثال،  ــرد. ب بــه صــورت ریــشــه ای بــرطــرف ک
زمانی که بین روسیه و اوکراین اختالف و تنشی 
نبود، فرمول نرخ خــوراک ما چنین اشکالی را 
نداشت اما زمانی که جنگ رخ داد به واسطه 
بحران انــرژی و افــزایــش هزینه انتقال گــاز از 
روسیه به اروپا، قیمت گاز طبیعی در آب های 
انگلیس و هلند به شدت افــزایــش پیدا کرد. 
درواقــع یکی از مبانی قیمت گذاری در کشور 
ما، قیمت گاز طبیعی در هاب های انگلیس و 
هلند است. نکته ای که مغفول مانده این است 
که ما در این نوع قیمت گذاری ها و به طورکلی 
درمــجــمــوع قیمت گذاری های بـــازار سرمایه، 
سازوکار مدیریت تغییر نداریم. بدین صورت 
که باید سازوکار مدیریت تغییر داشته باشیم 
تا چنانچه جنگ رخ داد و قیمت گاز طبیعی 
در هاب های انگلیس و هلند افزایش پیدا کرد، 

فرمول ما به صورت خودکار تغییر یابد.
ایــن کارشناس بـــازار سرمایه گفت: عــالوه بر 
این ها، در حال حاضر یکی از موضوعاتی که 
ــازار بــا آن مــواجــه اســت بحث بــلــوک سهام  بـ
شرکت های خودروسازی است. رئیس سازمان 
بهابازار نیز در نامه به آن اشاره کرده و گفته بود 
باید سریع تر تعیین تکلیف شــود و واگــذاری 
سهام خــودروســازهــا صــورت بگیرد. تأکید بر 

تعیین تکلیف هــرچــه سریع تر نکته مهمی 
اســت، زیــرا متأسفانه تبعات خبرها در بــازار 
سرمایه را چندان جدی نمی گیریم. هر خبری 
که در بــازار منتشر می شود یا مصاحبه ای که 
مسئولی انجام می دهد، یک سری انتظارات 
برای بازار ایجاد می کند و درنهایت آن چیزی 
که محرک قیمت می شود تفاوت انتظار بازار 
و واقعیت هایی است که در عمل رخ می دهد. 
این در حالی است که در بازه طوالنی مدتی انواع 
خبرسازی ها برای واگذاری سهام خودروسازها 
ــادی صـــرف شـــده و  ــ صـــورت گــرفــتــه و زمـــان زی
ــازار معطل  مــانــده اســـت، همین  درایــن بــیــن بـ
موجب شده بازار، در زمانی که قیمت بلوکه ای 
خودروسازی اصالح شده واکنش جدی به آن 

نشان ندهد.

ــی و فعالیت  ◾ ــردانـ ــازارگـ ــوع بـ ــر نــشــدن نـ ذکـ
بازارگردان ها در بخش پیشنهادها

ــرد: البته اینکه اخــبــار در بــازار  وی تصریح ک
پیش خور مــی شــود عامل دیــگــری اســت، اما 
به طورکلی با صرف زمــان زیــاد عمالً انتظارات 
حــســاب نــشــده ای ایــجــاد مــی شــود کــه بــایــد به 
ــا تــوجــه  ــ ــذاری هـ ــ تــعــیــیــن تــکــلــیــف ســـریـــع واگـ
داشـــت. از ســوی دیــگــر، بحث قیمت گذاری 
دســتــوری و نــرخ ســود بین بانکی هــم بسیار 
مؤثر اســت. متأسفانه در تصمیم گیری ها و 
قــانــون گــذاری هــا بــه مــخــاطــرات و فرصت های 
تصمیم ها و اقدام های اتخاذشده یا حتی به 
تأثیر آن در بازار سرمایه چندان توجه نمی شود. 
 بدون شک باید مسئوالن از تفکر سیستمی 

برخوردار باشند، یعنی بتوانند عوامل مختلف 
را در چــرخــه هــای بـــازخـــوردی علت و معلول 
ــر متغیری را افــزایــش  بسنجند و ببینند اگ
می دهند، آیا این متغیر بر متغیرهای بعدی 
تأثیر دارد یا نه و تبعات آن چه خواهد بود. 
امــا مغز سیستم در تصمیم گیری ها بسیار 
کــوچــک تعیین مــی شــود و درنــهــایــت ممکن 
است نتیجه بدست آمده با نتیجه مورد انتظار 
سیاست گذار متفاوت باشد؛ بنابراین ضرورت 
دارد اتاق فکر تشکیل شود و از فن های مختلف 
تصمیم گیری بهره برد تا درگیر تبعات نشویم و 

تصمیمات سنجیده ای گرفته شود.
ــن هــا،  فــلــفــالنــی مــعــتــقــد اســــت: عــــالوه بـــر ای
پیشنهادهای قید شده در نامه نیز مطالبات 
درستی است و عموم فعاالن بــازار سرمایه به 
آن تأکید دارنـــد. البته برخی نکات همچون 
ــوارد مرتبط بــا فعالیت  ــی و مـ ــازارگــردان ــوع ب ن
بــازارگــردان هــا در نامه لحاظ نشده و جــای آن 
در پیشنهادها خالی اســت. بااین حال یکی 
از موضوعاتی که به آن پرداخته شده، واریــز 
مابقی تعهدات صندوق توسعه ملی به صندوق 
تثبیت است. یک اشکال نظارتی در این زمینه 
وجود دارد؛ بنا به مصوبه هیئت مدیره سازمان 
ــورس، صــنــدوق هــا مانند صــنــدوق مشترک  بـ
توسعه بازار متأسفانه معاف از افشای اطالعات 
به تفکیک سهام و حق تقدم هستند؛ بنابراین 
هــمــیــن مــوجــب مـــی شـــود ســـازوکـــار نــظــارتــی 
ناکارآمد شود و عموم فعاالن بازار درخصوص 
اینکه این صندوق ها چه فعالیتی به تفکیک 
سهام داشته اند، ناآگاه باشند. درواقع، حتی 
اگر مابقی تعهدات صندوق توسعه ملی هم 
انجام شــود، کماکان به خاطر نبود شفافیت 
در افــشــای اطــالعــات چــنــدان ایــن اقـــدام مؤثر 
نخواهد بود. درنتیجه باید فعاالن بازار سرمایه 
درخصوص چگونگی فعالیت این صندوق ها 
به تفکیک سهام و حق تقدم آگاهی داشته 

باشند.
وی اظهار کرد: درنهایت باید سایر پیشنهاد ها 
هم با توجه به اینکه چه گستره ای از بــازار را 
شامل می شوند، مورد اولویت بندی قرار گیرند. 
برای مثال حذف نرخ هاب اروپایی از فرمول نرخ 
خــوراک و سوخت گــاز می تواند عامل مؤثری 
باشد، زیرا بیشتر شرکت های پتروشیمی کشور 
از این موضوع متأثر هستند و ارزش باالیی را 
هم به خودشان اختصاص داده اند. همچنین 
با توجه به اینکه سهام خــودرویــی بیشتر در 
بازار بازخورد دارد، بحث حذف قیمت گذاری 
دستوری خودرو و تعیین تکلیف سریع واگذاری 
ــرورت دارد. از سوی  ســهــام خــودروســازهــا ضـ
دیگر باید تثبیت نرخ سود بین بانکی در کانال 
از پیش تعیین شده در دستور کار باشد، زیرا 
چنین کاری با توجه به روند افزایشی و اطالع 

نداشتن از سرنوشت آن، بسیار مهم است.

آیاپیشنهادهایرئیسسازمانبورسبهدولت،گرهگشاست؟

نسخه ای برای پایداری بازار سرمایه
خبر

خبر خوش وزیر اقتصاد: 

کارمزد وام های قرض الحسنه  
خرد صفر می شود 

وزیــر اقتصاد گفت: در یکی دو مــاه آیــنــده با 
هماهنگی که بین دو بانک قرض الحسنه صورت 
گرفته است، برای وام هــای خرد قرض الحسنه 
۱۰میلیون تومانی و کمتر از آن، کارمزد ۴درصد 
را به صفر خواهیم رساند تا برای نخستین بار 

مردم بدون کارمزد وام بگیرند.
به گزارش تسنیم، سیداحسان خاندوزی ضمن 
بیان این مطلب که با توجه به قدمت و فراگیری 
خوب قرض الحسنه به عنوان یکی از ظرفیت های 
خــوب تأمین مالی کشور، وظیفه ما در دولت 
تشویق و تسهیل عملکرد ایــن حـــوزه اســت، 
افزود: نباید شرایط به سمتی برود که با موانع و 

چالش های متعدد این حوزه روبه رو شوند. 
وزیر امور اقتصادی و دارایی تصریح کرد: با توجه به 
رویکرد دولت در صنعت تحول، ما هم با افزایش 
سهم صــنــدوق هــای قرض الحسنه و بانک های 
قرض الحسنه در تأمین مالی خرد مــردم، نه تنها 
موافق هستیم بلکه دستوراتی را مدنظر داریــم 
ــرای آن هــــا در ســـال جــــاری شــــروع شــده  ــ کـــه اجـ
اســت. خــانــدوزی در ادامــه افـــزود: در ایــن راستا و 
در گام نخست، دو برابر شدن سرمایه بانک های 
قرض الحسنه در ســال جــاری رخ داد، همچنین 
دستورالعمل ساماندهی صندوق های قرض الحسنه 

در شورای پول و اعتبار به تصویب رسید.
ایــن مقام مسئول بــا اعــالم ایــن خبر کــه بــرای 
نخستین بار دستگاه های دولتی و اجرایی مجاب 
شدند حساب های پــرداخــت حقوق کارکنان 
خــودشــان را در بخش شبکه قرض الحسنه 
کشور متمرکز کنند، تصریح کــرد: ایــن اجــازه 
به افزایش رســوب و قــدرت وام دهــی بانک های 

قرض الحسنه در کشور کمک شایانی می کند.
ــور اقــتــصــادی و دارایــــی تصریح کــرد:  ــر امـ وزیـ
مجموعه ایــن اقــدام هــا در کنار تالش هایی که 
توسط بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایــران 
صورت می گیرد؛ به این امر کمک خواهد کرد 
تا ســال۱۴۰۱ درخصوص افزایش سهم شبکه 
تأمین مالی قرض الحسنه، شاهد یک جهش 
نسبت به گذشته باشیم.سیداحسان خاندوزی 
در ادامه گفت: باوجود سقف 2درصدی افزایش 
ترازنامه بانک های کشور، بانک مرکزی با نگاه 
حمایتی سقف بــانــک هــای قرض الحسنه را 
5درصد یعنی 2/5برابر بیشتر از سایر بانک ها 
مقرر کرده است که این امکان را می دهد بانک ها 
و صندوق های قرض الحسنه غیربانکی کشور 
امسال با موانع کمتر و سرعت بیشتر به فعالیت 
تأمین مالی که مورد نیاز و خواست مردم است، 
در شرایط تورمی و فشار اقتصادی که خانوارها 

با آن مواجه هستند، عمل کنند.

اقتصاد3

WWW.QUDSONLINE.IR9916 شنبه 9 مهر 1401  4 ربیع االول1444  1 اکتبر2022   سال سی و پنجم    شماره

      صفحه 3

 PARS XU7 پ���ژو ف���روش س���واری  فاکت���ور  س���ند 
ش���ماره  روغن���ی   س���فید   رن���گ    1393 م���دل  
شاس���ی ش���ماره   124K0451345 موت���ور 

 NAAN01CA2EH131342  ش���ماره پالک انتظامی 
87 ای���ران 851 ط22 بن���ام صفرعلی بیگدلی کد ملی 
4282869550  مفقود   و  از درجه اعتبار ساقط می باشد. 

ح
,4
01
08
63
9

دی
قو

مف
ی 

گه
آ

40
10
28
00

مدرک کارشناس���ی  اینجان���ب آزاده کیان خواه 
فرزند بهرام  شماره شناس���نامه  0670161705 
دانش���جویی   ش���ماره  ب���ه  ازبجن���ورد  ص���ادره 
9312710149 مقط���ع کارشناس���ی نقاش���ی   از 
موسسه اموزش عالی فردوس مشهد  مفقود 
گردیده وازدرجه اعتبار ساقط می باشد .ازیابنده 
تقاضامی شود اصل مدرک رابه موسسه آموزش 
عال���ی فردوس   مش���هد به نش���انی خراس���ان 
رضوی مشهد ،بلوارشهیدکالهدوز،کالهدوز 30 

ارسال نماید .
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پروان����ه اش����تغال موق����ت ) کارت کار( اتب����اع 
متعلق به اینجانب حس����ن حسین زاده فرزند 
ناظ����ر حس����ین متول����د 1368/11/01 با ش����ماره 
اختصاصی 162013208325 مفقود گردیده و 

از درجه اعتبار ساقط می باشد. 
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 برگ س���بز و کلیه مدارک موتورسیکلت مهران تیپ 
125cc س���ال 1394 به شماره شهربانی 42851-777 
و ش���ماره بدن���ه N2D***125M9415465و ش���ماره 
موتور0125N2D941398 به مالکیت حجت خدابخشی 

مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می گردد. 
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سند کمپانی خودروی اینجانب مسعودمرادیان 
مالک خ���ودروی پژو206تیپ 2م���دل 1383به 
ش���ماره شاس���ی  83645690ش���ماره موت���ور
Fss14817978به علت فقدان اس���ناد فروش 
تقاض���ای رونوش���ت المثن���ی اس���ناد مذک���ور را 
نموده اس���ت لذا چنانچه هر ک���س ادعایی در 
م���ورد خ���ودروی مذکور را دارد ظ���رف 10 روز به 
دفتر حقوقی س���ازمان فروش ایران خودرو در 
پیکان ش���هر ساختمان س���مند مراجعه نمایند 
بدیهی است پس از انقضای مهلت مزبور طبق 

ضوابط مقرر اقدام خواهد شد
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س���واری  خ���ودروی  س���بز  وب���رگ  مالکی���ت  س���ند 
روغن���ی  رن���گ س���فید  م���دل 1395   SE132 س���ایپا
شاس���ی  ش���ماره   M13/5759920 موت���ور  ش���ماره 
NAS421100G1206996 ش���ماره پالک 382ب85 
ای���ران 47 متعل���ق ب���ه اعظم طلوع ش���کننده مفقود 

شده و فاقد اعتبار می باشد.
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برگ س����بز و س����ند خودرو س����واری تیب����ا 2 مدل 
1399 به شماره موتور M15/9035238 و شماره 
شاسی NAS821100L1282975 و شماره انتظامی 
694 ص 65 ای����ران 12 به مالکیت مهدی زورمند 

آل مفقود و از درجه اعتبار ساقط می باشد. 
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آگهی  فراخوان
سازمان فناوري اطالعات و ارتباطات شهرداري مشهد در نظر دارد،

)تامين كارت خام شهروندي Mifare Desfire EV1 4KB( توليد ايراني از طريق شركتهاي توليدي ساخت 
داخل كشور تامين نمايد. لذا به اطالع كليه واجدين شرايط و تامين كنندگان مي رساند در صورت وجود، نمونه هاي 
توليدي مورد نظر را به همراه مشخصات فني حداكثر تا تاريخ 20 مهرماه 1401 كتبا و در قالب بسته پستي به دبيرخانه 
سازمان فاوا به آدرس مشهد، بلوار معلم، نبش معلم يك ارائه نمايند. جهت كسب اطالعات بيشتر به تلفن 31296712 

تماس حاصل فرماييد.
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آگهی مناقصه عمومی شماره فراخوان سامانه ستاد 200109438000002
موضوع : واگذاری خدمات حجمی تامين خودرويی موسسه فرهنگی شهرآرا

مبلغ برآورد : 18،128،383،844ريال )هجده ميليارد و يکصدو بيست و هشت ميليون و سيصدو هشتاد و 
سه هزار و هشتصد و چهل و چهار ريال( 

جهت كسب اطالعات بيشتر، دريافت اسناد و شركت در مناقصه، به سامانه تداركات الکترونيکی دولت )ستاد( به 
درج      www.rrk.irنيز  آدرس   به  رسمی  روزنامه  در  آگهی  اين  نماييد.  مراجعه   www.setadiran.ir آدرس 

می گردد.       .  ش                                                                                              شهرداری مشهد/ موسسه فرهنگی شهرآرا
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آگهی مناقصه عمومی شماره مناقصه سامانه ستاد: 2001095004000015
موضوع مناقصه: احداث و نصب پنج دستگاه تابلو آگهي نما )بيلبورد( تبليغاتي در سطح شهر مشهد

مبلغ برآورد اوليه: نوزده ميليارد و ششصد و شصت و هشت ميليون و ششصد و شصت هفت هزار و هفتصد و 
بيست و شش )19.668.667.726(

 www.setadiran. ir جهت شركت در مناقصه و كسب اطالعات مناقصه به سامانه تداركات الکترونيکی دولت به نشانی
مراجعه نماييد و همچنين جهت اطالع در روزنامه رسمی به آدرس www.rrk.ir مراجعه نماييد.

              معاون خدمات و محیط زیست شهری شهرداری مشهد-سازمان ساماندهی مشاغل شهری و فرآورده های کشاورزی 
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آگهی مناقصه عمومی شماره فراخوان سامانه ستاد 200109438000004
موضوع: واگذاری خدمات حجمی حوزه چاپ موسسه فرهنگی شهرآرا

مبلغ برآورد: 12،234،635،780ريال )دوازده ميليارد و دويست و سی و چهار ميليون و ششصد و سی و پنج 
هزار و هفتصد و هشتاد  ريال(

جهت كسب اطالعات بيشتر، دريافت اسناد و شركت در مناقصه، به سامانه تداركات الکترونيکی دولت )ستاد( 
www.rrk.ir آدرس   به  رسمی  روزنامه  در  آگهی  اين  نماييد.  مراجعه   www.setadiran.ir آدرس  به 

نيز درج می گردد.                                                                                                      شهرداری مشهد/ موسسه فرهنگی شهرآرا

بدینوس��یله از عم��وم س��هامداران محترم ش��رکت 
یاسمین گناباد )سهامی خاص( به شماره ثبت 29902 
دعوت میش��ود جهت حضور در جلس��ه مجمع عمومی 
فوق العاده ش��رکت، که در س��اعت 18 روز سه شنبه 
مورخ 1401/07/19 در محل ش��رکت واقع در مشهد- 
بلوار فردوس��ی- خیابان مهدی- مه��دی 11- پالک 10 

تشکیل خواهد شد، حاضر شده و شرکت نمایند.
دستور جلسه عبارتست از: 

1.تغییر مواد اساسنامه )در خصوص تغییر آدرس(
2. تغییر آدرس شرکت. 

رئیس هیات مدیره شرکت        
پویان مجیدزاده هروی

آگهی دعوت مجمع عمومی
 فوق العاده صاحبان سهام 

شرکت صنعتی معدنی یاسمین گناباد 
)سهامی خاص( به شماره ثبت 29902
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قیمت دوربین 
عکاسی

  کانن لنز 55-18 
2000D EOS مدل
11.500.000 تومان

  کانن لنز 45-15 
EOS M50 مدل

32.973.000 تومان

  کانن لنز 55-18 
4000D EOS

10.430.000 تومان

  نیکون لنز 55-18 
D5600 مدل 

23.000.000  تومان

  کانن لنز 135-18 
850D EOS مدل

31.550.000  تومان

  کانن لنز 135-18 
7D Mark II EOS مدل

36.900.000 تومان

با کاهش صف های فروش، بورس سبزپوش شد
در آخرین روز معامالت بازار بورس در هفته گذشته، شاخص 
کل بورس پایتخت نسبت به روز کاری قبل، ۱2هزار و ۱۱6 واحد 
رشد کرد و به رقم یک میلیون و 3۴6هزار و 56۴ واحد رسید.  
شاخص هــم وزن بورس با افزایش ۴هــزار و ۴66 واحــدی در 
سطح 392 هزار و ۴98 واحدی ایستاد. همچنین شاخص 

کل فرابورس )آیفکس( ۱78 واحد باال آمد و در سطح ۱8هزار 
و 362واحد قرار گرفت. نمادهای »شپنا«، »فوالد« و »نوری« 
بیشترین تأثیر را در رشد شاخص کل بورس داشتند. در مقابل 
نمادهای »کگل«، »وامید« و »کچاد« بیشترین تأثیر منفی 
را بر شاخص کل داشتند.  در فرابورس نیز نمادهای »مارون«، 

»آریا« و »شاوان« بیشترین تأثیر افزایشی را بر شاخص کل 
فرابورس داشتند و »پارتا«، »کگهر« و »توسن« بیشترین 
تأثیر کاهنده را بر شاخص داشتند. در جدول پرتراکنش ترین 
نمادهای بورس خــودرو صدرنشین است و شپنا و خساپا 
در رتبه های بعدی هستند. در فرابورس نیز نمادهای دی، 

فرابورس و کرمان پرتراکنش  ترین نمادها هستند. همچنین 
ارزش معامالت کل بازار سهام به رقم 9هزار و 952 میلیارد 
تومان کاهش یافت. ارزش معامالت اوراق بدهی در بازار 
ثانویه 5هزار و 287 میلیارد تومان بود که 53درصد از ارزش کل 

معامالت بازار سرمایه را تشکیل می دهد.


