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مولدسازى اموال مازاد دستگاه هاى اجرايى و حاكميتى با بورس كاال 
دومين همايش تجليل از برترين هاى بورس كاال، 
با حضور وزير امور اقتصادى و دارايى، رئيس سازمان 
بورس، مديرعامل بورس كاال و دست اندركاران بازار 

سرمايه برگزار شد.
بـــه گزارش پايگاه خبرى بورس كاال، وزير امور 
اقتصادى و دارايى در اين مراسم گفت: در چشم انداز 
توسعه بورس كاال، سه محور «مولدسازى دارايى ها و 
درآمدهاى حبس شـــده دولت»، «فروش مترى مسكن 
براى امكان دسترسى اقشار وسيع تر و حتى كم درآمد 
به بازار مسكن» و «مديريت بازار دارايى ها و تالطم ها 

به كمك توسعه ابزارهاى مالى» را متصور هستيم.
سيد احسان خاندوزى اضافه كرد: امشب در جمع 
سرمايه هاى مديريتى اقتصاد ايران هستيم و اميدوارم با 
تالش اين توليدكنندگان كشور، منطق «شفافيت، حذف 
رانت و كاهش هزينه هاى مبادالتى» به عنوان سه منطق 
اصلى و موثر بورس كاال در كل بازارها فراگير شود.

وى افزود: در اقتصاد داراى نهادهاى زيادى هستيم 
كه آن نهادها متولد مى شـــوند اما يا فرصت بلوغ پيدا 
نمى كنند، يا بالغ مى شوند اما فرصت توسعه و فراگيرى 

براى آنها فراهم نمى شود.
خانـــدوزى ادامه داد: بورس كاال در اقتصاد ايران 
جزو نهادهايى اســـت كه در سال هاى گذشته فرصت 
بلوغ پيدا كرده اســـت و مديران بخش هاى صنعتى، 
معدنى و پتروشـــيمى بهتر مى دانند كه اين بورس در 
ســـال هاى گذشته چه تندبادهايى را پشت سر گذاشته 

اما رشد كرده است.
وزيـــر امور اقتصـــادى و دارايى ادامه داد: طبيعتا 
هر نهادى در مســـير توسعه، ضعف هاى خود را رفع 
مى  كند كه تكميل مجموعه زنجيره هاى پيشين و پسين 
بورس كاال، اين بورس را بيش از گذشـــته در مســـير 

توسعه قرار مى دهد.
خاندوزى اظهار داشت: تا زمانى كه سامانه بهين 
ياب و سامانه جامع تجارت با مشكالت متعدد روبرو 
باشند، نمى توان انتظار داشت كه در ميان ناكارآمدى هاى 
نهادى فقط يك حلقه داراى عملكرد كارآمد باشـــد و 

ضعف ساير نهادها را بپوشاند.
وى تاكيـــد كرد: يك نهاد به تنهايى نمى تواند بار 
كاهش هزينه مبادله در اقتصاد كشور، ايجاد زمينه براى 
دسترسى برابر و عدالت در اقتصاد و كاهش رانت هاى 
اقتصادى را به دوش بكشـــد و زنجيره اى از عملكرد 

مطلوب نهادها در اين بخش الزم است.
وزير اقتصاد به فعاليت رينگ كشاورزى در بورس 
كاال طى ســـال هاى گذشته اشاره كرد و گفت: اگر از 
اين فرصت استفاده مى شد تا به جاى روش نامتعارف 
خريد تضمينى بـــراى گندم و ديگر كاالها از بورس 
كاال استفاده كنيم، عالوه بر كاهش هزينه ها براى دولت 
شاهد شكل گيرى قراردادهاى بلندمدت براى توليدكننده 
و مصرف كنندگان بزرگ بوديم كه در اين زمينه قاعده 

بازى به گونه اى ديگر رقم مى خورد.
وى با بيان اينكه متاسفانه از اين ظرفيت ها به قدر 
كافى استفاده نشده است، گفت: در چشم انداز توسعه 
بورس كاال، سه محور متصور هستيم كه مورد نخست 
مربوط به دارايى هاى دولت اســـت، زمانى كه مساله 
مربوط به عرضه خودرو در بورس كاال مطرح شـــد 
اعالم كردم كه اميدوارم گام بعدى در شرايطى برداشته 
شـــود تا بسيارى از درآمدهاى حبس شده دولت وارد 
بورس شود و از بورس كاال براى دسترسى هاى شفاف 

و فراگير استفاده شود.
وى ادامـــه داد: اكنـــون مقدمات اين كار تا حد 
خوبى فراهم شـــده و نه فقط مولدسازى اموال مازاد 
دستگاه هاى اجرايى و حاكميتى از طريق بورس كاال در 
دستور كار است بلكه در حوزه صندوق هاى امالك و 
مستغالت كه واحدهاى آن مى تواند در دسترس عموم 
قـــرار بگيرد، فرصت جديدى براى آينده اقتصاد ايران 

فراهم خواهد شد.
وزير امور اقتصاد و دارايى در محور دوم اين چشم 
انداز، به مســـاله اوراق سلف مسكن يا فروش مترى 
مسكن اشاره كرد وگفت: اين ابزار امكان دسترسى به 
مسكن را براى اقشار وسيع تر جامعه حتى اقشار كم 

در آمد فراهم مى كند.
خاندوزى با بيان اينكه هميشـــه حوزه مسكن به 
عنـــوان معضلى جدى در جامعه مطرح بوده اســـت، 
افزود: دولت ها هم در برابر اين معضل به سمت كشف 
راهكارها پيش رفته اند، با تقويت اين زاويه در بورس 
كاال مى توان مسيرى را فراهم كرد تا دسترسى به اوراق 

سلف مترى مسكن فراهم شود.
وزير اقتصاد سپس از مسئوالن حاضر در سازمان 
بورس درخواســـت كرد تا مصوبات قانونى در حوزه 
مســـكن كه به عنوان يكى از دغدغه هاى دولت تلقى 

مى شود را فراهم كند.
وى با بيان اينكه محور ســـوم توسعه بورس كاال 
مربوط به بازار دارايى ها و تالطم هايى است كه نمونه 
آن را در سال 1401 و سال هاى قبل شاهد بوديم، گفت: 
متاسفانه در اين زمينه عبرت آموزى كم داريم كه بخشى 
از آن به مساله نقدينگى هاى سرگردانى بر مى گردد كه 
براى كشور تالطم آفرينى مى كند و سوداگرى هايى و 

سفته بازى هاى غيرمولد به همراه دارد.
خاندوزى ادامه داد: بخشـــى از اين مســـاله به 
نقش  آفرينى بورس كاال بر مى گردد كه الزم است در 
اين زمينه به سمت طراحى ابزارهاى نوين و جايگزين 
پيش برود تا ديگر بخش واقعى اقتصاد و دارايى هاى 

مردم متالطم نشود.
وزير اقتصاد خاطرنشان كرد: اميدوارم سال 1402 
سالى باشد كه مشابه ابزارهايى را مانند گواهى سپرده 
شمش طال با سرعت و فراگيرى بيشتر در اقتصاد ايران 

پيش ببريم.
خاندوزى به نوسان بازار سهام اشاره كرد و گفت: 

اگر بخواهيم به اصول حرفه اى و فنى اشاره كنيم مى توان 
اعالم كرد كه در اين بازار هيچگاه در بلندمدت ضرر 

نخواهيم كرد.
وزير اقتصاد نوسان را ذات و ماهيت بازار سرمايه 
دانســـت و گفت: درست است كه بايد تا حد ممكن 
ابزارهاى الزم براى سرمايه گذارى غيرمستقيم عامه مردم 
و غيرحرفه اى ها را فراهم كنيم اما برخى در زمان نوسان 
بازار به دنبال اين بودند تا بر طبل واكنشهاى هيجانى 

بر اين اتفاق بكوبند.
وى تاكيد كرد: بايد امروز ابراز خرسندى كنيم كه 
واكنش عجوالنه، هيجانى و دستكارى در بازار رخ نداد و 
مسئوالن سازمان تصميم درستى را مبنى بر عدم تعطيلى 

بازار اتخاذ كردند و مقابل آن ايستادگى كردند.
خانـــدوزى ادامه داد: هر چه به ســـمت منطق 
تخصصى بلندمدت مبتنى بر اصول و بنيان ها حركت 
كنيم و هر چقدر فضا بر گروه هايى كه به دنبال ترويج 
مســـايل مخالف بازار هستند محدود شود و سهم آنها 
را در بازار كمرنگ كنند به مرور نوســـان بازار كمتر 
مى شـــود و مسير بازار همسو با منافع اقتصاد كشور 

پيش خواهد رفت.
وزير اقتصاد به تامين مالى از مسير بازار سرمايه با 
هدف رشد توليد اشاره و تاكيد كرد: سال گذشته استفاده 
از اوراق گام با همكارى بانك مركزى و وزارت صمت 
شـــتاب بيشترى به خود گرفت، نحوه مديريت آن با 
ايراداتى همراه بود كه با همكارى سازمان بورس و بانك 

مركزى اصالحاتى درخصوص آن صورت گرفت.
رئيس ســـازمان بورس هم در اين مراسم با بيان 
اينكه بورس كاال كمك بزرگى براى كل بازار سرمايه 
و صنايع كشور است، گفت: اگر از سال 1382 شاهد 
فعاليت بورس هاى كااليى در كشور نبوديم، بطور قطع 
زمينه توسعه  صنايع مختلف ايجاد نمى شد اما خوشبختانه 
با تقويت بورس كاال، سود حاصل از توليد به صنايع 

رسيد و شاهد رشد توليد بوديم.

مجيد عشقى افزود: در سالى كه گذشت اقدامات 
مربوط به بورس كاال به گونه اى بود كه در فعاليت هاى 
آن شـــاهد شفافيت، منصفانه بودن معامالت و كارايى 

بازار بوديم.
وى ادامـــه داد: يقين داريم بورس كاال به عنوان 
بازارى كه تعيين كننـــده منصفانه ترين قيمت ها براى 
محصوالت است، كمك  كننده به بخش اقتصاد كشور 

خواهد بود.
عشقى اظهار كرد: آمار موجود از حجم و ارزش 
معامالت بورس كاال نشان دهنده آن است كه اين شركت 
نقش مهمى را در كشف قيمت و برنامه ريزى شركت ها 

در رابطه با برنامه هاى توسعه اى ايفا كرده است.
رئيس سازمان بورس با بيان اينكه توسعه ابزارهاى 
بورس كاال كمك كننده به پيش بينى پذيرى قيمت ها در 
آينده خواهد بود، گفت: در يك سال گذشته نقدهايى 
به بدنه بازار سرمايه وارد شد اما همه فعاالن از جمله 
عرضه كنندگان و نهادهاى تنظيم گر به درســـتى با اين 
موضوع مقابله و نقش بازار ســـرمايه و بورس كاال را 

تبيين كردند.
وى با تاكيد بر اينكه در چند وقت گذشته شاهد 
روند بســـيار خوبى در بورس كاال بوديم، افزود: بايد 
بدانيـــم كه بورس كاال به عنوان يك دماســـنج عمل 
مى كنـــد و روند كاهش يا افزايش قيمت ارتباطى به 

بستر معامله ندارد.
عشـــقى با تاكيد بر اينكه وقتى در كااليى رقابت 
بيش از حد صورت بگيرد، احتماال يا قيمت پايه درست 
نيست يا عرضه متناسب با تقاضا نبوده و غيرواقعى بوده 
يا عرضه كافى نيست، گفت: با توجه به چنين مساله اى 
بايد علت دماى باال را پيدا كرد نه اينكه دماســـنج را 

شكست، اين كارى است كه برخى نهادها كردند.
رئيس ســـازمان بورس خاطرنشان كرد: اميدواريم 
با كمك عرضه كنندگان و تنظيم گران، عرضه، تقاضا و 
قيمت ها به گونه اى تنظيم شـــود كه بازار به صورت 

شفاف به كار خود ادامه دهد.
وى ضمـــن تاكيد دوباره در اين زمينه كه بورس 
كاال بازارى منصفانه اســـت، گفت: بورس كاال كمك 
بزرگى براى كل بازار ســـرمايه است، اگر از سال 82 
شاهد فعاليت بورس هاى كااليى نبوديم قطعا زمينه توسعه  

صنايع مختلف ايجاد نشده بود.
عشـــقى ابراز اميدوارى كرد بورس كاال بتواند در 

آينده با همين قدرت به فعاليت خود ادامه دهد.
رئيس سازمان بورس با بيان اينكه بورس كاال مسير 
توسعه شركت ها را هموار مى كند، گفت: فرصت هاى 
بورس كااليى بايد توسعه يابد، اكنون جاى توسعه بيشتر 
بازار مشتقه احساس مى شود و همچنين در صندوق هاى 
كااليى بايد كاالهاى صنعتى مورد تقويت قرار بگيرند.

همچنين مديـــر عامل بورس كاالى ايران گفت: 
صنعت برق و صنعت خودرو به واسطه قيمت گذارى 
دستورى در حال نابودى و كاهش سرمايه گذارى هستند 
گفت: راه اشـــتباه رفته و تجربه شـــده قيمت گذارى 
دستورى كمكى به اقتصاد نخواهد كرد و آب در هاون 

كوبيدن است.
ســـيد جواد جهرمى افزود: ســـال 1401 سال پر 
فراز و نشيبى براى بورس كاال در بخش هاى مختلف 
بود، در ســـالى كه گذشـــت شاهد رشد 58 درصدى 
از نظـــر ارزش معامـــالن بوديم به گونه اى كه ارزش 
كل معامالت از هزارهمت عبور كرد، همچنين حجم 
معامالت بورس كاال با رشـــد 55 درصدى به ركورد 

117 ميليون تن رسيد.
وى از جمله دستاوردهاى بورس كاال در سال 1401 
را رونق تاالر صادراتى بيان و اظهار كرد: رينگ صادراتى 
به كمك شـــركت هاى خاضر و تالش هاى سازمان 
ايميدرو توانست شاهد حضور محصوالتى نظير شمش 

فوالد، مس، سيمان، آلومينيوم و پى وى سى بود.

  * وزير اقتصاد: در چشم انداز توسعه بورس كاال، سه محور «مولدسازى دارايى ها و درآمدهاى 
حبس شده دولت»، «فروش مترى مسكن براى امكان دسترسى اقشار وسيع تر و حتى كم درآمد به 
بازار مسكن» و «مديريت بازار دارايى ها و تالطم ها به كمك توسعه ابزارهاى مالى» را متصور هستيم

* سيد احسان خاندوزى: در جمع سرمايه هاى مديريتى اقتصاد ايران هستم و اميدوارم با تالش اين 
توليدكنندگان، منطق «شفافيت، حذف رانت و كاهش هزينه هاى مبادالتى» به عنوان سه منطق اصلى و 

موثر بورس كاال در كل بازارها فراگير شود
* در اقتصاد داراى نهادهاى زيادى هستيم كه آن نهادها متولد مى شوند اما يا فرصت بلوغ پيدا 

نمى كنند، يا بالغ مى شوند اما فرصت توسعه و فراگيرى براى آنها فراهم نمى شود

توجه به نگرانى سهامداران 
يك كارشناس بازار سرمايه گفت: اگرچه به لحاظ منطقى ارزش 
ســـهامى كه در پرتفوى صندوق هاى درآمد ثابت وجود دارد، آنقدر با 
اهميت نبود كه بتواند روند بازار سرمايه را تغيير دهد؛ اما به هر حال 
اين موضوع نگرانى هايى براى بازار ايجاد كرده و ترس سهامداران، به 
منفى هاى بورس دامن زده بود، افزايش مهلت اصالح حد نصاب، اين 

نگرانى ها را كاهش داد.
محمدحسن شمسى، در گفتگو با پايگاه خبرى بازار سرمايه ايران 
(ســـنا) با اشاره به تأثير مثبت مصوبه هاى هفته گذشته سازمان بورس 
بر روند بازار اظهار كرد: به نظر مى رسد منفى هاى هفته گذشته بازار 
سهام، بيشتر ناشى از بى ثباتى در سياست گذارى هاى اقتصادى و همچنين 
ترس سهامداران و افزايش بى اعتمادى در اين بازار بود و سه مصوبه 
سازمان بورس در رابطه با حمايت از اين بازار، در كاهش اين ترس 

و بى اعتمادى تاثيرگذار بود.
كارشـــناس بازار ســـرمايه در رابطه با تاثير مصوبه تمديد مهلت 
اصالح حد نصاب صندوق هاى درآمد ثابت گفت: به هر حال افزايش 
مهلت اصالح حد نصاب صندوق هاى درآمد ثابت در كاهش عرضه ها 

و همچنين بهبود جو روانى بازار سرمايه موثر خواهد بود. 
به گفته وى اگرچه به لحاظ منطقى ارزش سهامى كه در پرتفوى 
صندوق هاى درآمد ثابت وجود دارد، آنقدر با اهميت نبود كه بتواند روند 
بازار سرمايه را تغيير دهد؛ اما به هر حال اين موضوع نگرانى هايى براى 
بازار ايجاد كرده و ترس سهامداران، به منفى هاى بورس دامن زده بود و 

افزايش مهلت اصالح اين حدنصاب، اين نگرانى ها را كاهش داد.
وى افـــزود: به طور كلى معتقدم جنـــس پولى كه در صندوق  
هاى درآمد ثابت ســـرمايه گذارى مى شـــود، با پولى كه در بازار سهام 
سرمايه گذارى مى شود، متفاوت بوده و خريد سهام توسط صندوق هاى 
درآمد ثابت با توجه به كاهش بازدهى و افزايش ريسك اين صندوق ها 
به مصلحت نيســـت. شمســـى در ادامه بيان كرد: در دو سال گذشته، 
ابزارهاى ســـرمايه گذارى غيرمستقيم در بورس، رشد مناسبى داشته و 

مى توان گفت بازار از اين لحاظ با سال 99 قابل قياس نيست. 
وى اضافه كرد: تسهيل و تسريع فرآيند صدور مجوز سبدگردان ها و 
صندوق هاى بخشى مى تواند در ترغيب مردم به سرمايه گذارى غيرمستقيم 

در بازار سرمايه و حرفه اى تر شدن اين بازار كمك كند.
از ســـوى ديگر بررسى ها نشان مى دهد امكان آزادسازى سهام 

عدالت براى دارندگان آن فراهم شده است.
به گزارش مهر، سهامداران مى توانند با استفاده از نام كاربرى با كد 
ملى آزادسازى سهام عدالت را انجام دهند، هر روز سبد دارايى سهام 
عدالت تغيير كرده و افرادى كه قصد فروش فورى را ندارند مى توانند 

با صبر كردن عايدى بيشترى در ماه هاى آينده داشته باشند.
به گفته بيشتر كارشناسان بازار سرمايه نگهدارى يك تا دو ساله 
ســـهام عدالت مى تواند بازده بسيار خوبى را براى سهامداران عدالت 
فراهم كرده و شايد به دو برابر مبلغ كنونى يعنى پرتفوى سهام عدالت 

ارزش بيش از 20 تا 30 ميليون تومان داشته باشد.
يك كارشناس بازار سرمايه هم درباره آخرين وضع سرمايه گذارى 

در بورس و بهترين گروه اين روزهاى بورس توضيحاتى ارائه داد.
محمد غفورى درباره بهترين گروه هاى ســـرمايه گذارى بورس 
در شرايط فعلى، گفت: به نظر من اقبال سرمايه گذاران روى صنعت 

سيمان مثبت خواهد بود.
غفورى افزود: با توجه به نزديكى فصل مجامع و تقسيم سود جذاب 
برخى شركت هاى سيمانى درايور مثبتى براى اين صنعت خواهد بود.

غفورى افزود: نكته مهم اينكه در فصل زمســـتان شاهد افزايش 
رقابت هاى سنگين قيمت سيمان در بورس كاال بوديم و تأثير اين مهم 
را در گزارشـــات سال مالى صنايع سيمان با افزايش حاشيه سودها و 

افزايش سودآورى شركت اين صنعت خواهيم ديد.
على فراقى كارشناس بازار سرمايه هم در تحليل وضع بازار سرمايه 
گفت: براى رفتار احتمالى بازار سرمايه در هفته پيش رو در جمع بندى 

آن مى توان تعادل را چاشنى آن در نظر گرفت.
وى افزود: البته با توجه به اين شاهد ريسك هاى سيستماتيك خاصى 
در بازار نباشيم زيرا در كليت و چشم انداز بازار ديدگاه در نمادهاى 
بسيارى از بازار ارزنده است هرچند با توجه به رفتارهاى ارديبهشت 
اندكى فشار ترس را به خوبى مى توان در بازار حس نمود كه با اندك 

فشار از سمت بازارگردان آن مى تواند دوباره در بازار حاكم شود.
فراقى ادامه داد: مهمترين فاكتور از نظر مستحكم تر شدن روند رو 
به باالى بازاررا مى توان قدرت گرفتن حجم دوباره معامالت نســـبت 
به كندل هاى قدرتمند قبلى بازار دانست كه عمًال مى تواند روند رو به 

باالى بازار را تثبيت كند.

پذيره نويسى الكترونيك بورس
مدير نظارت بر بازار اوليه سازمان بورس گفت: دستورالعمل سازمان 
بورس در مورد انتشار حق تقدم به صورت الكترونيك عملياتى شد 
و شركت «معدنى و صنعتى گل گهر» نخستين ناشرى بود كه از اين 

زيرساخت استفاده كرده است. 
ازاين رو فرآيند مربوط به افزايش سرمايه شركت گل گهر از مبلغ 
281500000 ميليـــون ريال به مبلغ 330000000 ميليون ريال (از محل 
مطالبات و آورده نقدى مبلغ 48500000 ميليون ريال) در طى مهلت 

استفاده از حق تقدم از طريق اين سامانه انجام خواهد داد.
وحيد روشن قلب، در گفتگو با پايگاه خبرى بازار سرمايه ايران 
(سنا)، اظهار كرد: پارسال هيئت مديره سازمان بورس در اجراى ماده 68 
برنامه ششم توسعه، دستورالعمل نحوه استفاده از حق تقدم به صورت 

الكترونيك را صادر كرد. 
مطابق اين دســـتورالعمل، تمامى شـــركت هايى كه قصد افزايش 
سرمايه از محل آورده نقدى و مطالبات را داشته باشند، از ابتداى سال 
1402 موظف شدند كه فرايند استفاده از حق تقدم توسط سهامداران 
سجامى شده را از طريق سامانه پيش بينى شده توسط شركت سپرده 

گذارى به  انجام برسانند.
وى افزود: بر اساس اين دستورالعمل، ارسال پستى برگه هاى حق 
تقدم توسط شركت به سهامداران و ارسال پستى مدارك توسط سهامداران 
به شركت حذف شد و تمامى فرآيندها به همراه واريز وجوه مورد نياز 
براى افزايش سرمايه و يا تائيد استفاده از مطالبات توسط سهامداران با 
استفاده از سامانه مذكور انجام مى شود ضمن آنكه فرآيندهاى مذكور 

براى سهامداران به صورت رايگان خواهد بود.
روشـــن قلب ادامه داد: با فراهم شـــدن زيرساخت هاى الزم و از 
ابتداى  سال جارى، تمامى شركت هايى كه خواهان انجام افزايش سرمايه 
از محل آورده نقدى و مطالبات هستند، موظفند كه از اين سامانه براى 

استفاده از حق تقدم توسط سهامداران سجامى استفاده كنند. 
مدير نظارت بر بازار اوليه ســـازمان بورس افزود: استفاده از اين 
ســـامانه منجر به كاهش هزينه  شركت ها جهت انجام افزايش سرمايه 
از محل آورده نقدى و مطالبات مى شود و براى سهامداران هم فرايند 
مشاركت در افزايش سرمايه از محل آورده نقدى و مطالبات با سهولت 

بيشتر و بدون صرف هزينه و اتالف وقت انجام مى شود.
روشن قلب گفت: اين فرآيند براى سهامدارانى كه اقدام به ثبت 
نام و احراز هويت در سامانه سجام نكرده اند، مطابق روال گذشته انجام 
خواهد شد اما اين گروه از افراد بالفاصله پس از تكميل فرآيند احراز 
هويت سجام، امكان مشاركت در افزايش سرمايه از محل آورده نقدى 

و مطالبات به صورت الكترونيك براى شان فراهم خواهد شد.
خبر ديگر اينكه بررسى عملكرد فرابورس در 34 روز معامالتى 
سال جديد نشان مى دهد كه طى اين مدت شاخص كل فرابورس با 
بازدهى بيشتر از 19 درصدى مواجه شده و ارزش بازار فرابورس هم 

19 درصد باال رفته است.
به گزارش روابط عمومى فرابورس ايران، در معامالت هفته منتهى 
به 27 ارديبهشت  بيش از 15 هزار و 700 ميليارد تومان سهام و اختيار 
ســـهام توسط سهامداران خرد در بازارهاى فرابورس دادوستد شد كه 

پنج صنعت 45 درصد اين عدد را به خود اختصاص دادند.
طى چهار روز معامالتى هفته گذشته ارزش معامالت خرد سهام 
از 15 هزار و 700 ميليارد تومان فراتر رفت كه 11 درصد از آن متعلق 

به گروه خودرو و ساخت قطعات بود.
همچنين گروه هاى انبوه سازى، محصوالت شيميايى و بانك ها هر 
كدام 9 درصد ارزش معامالت را در اختيار داشتند. هفت درصد ارزش 

معامالت خرد هم متعلق به سرمايه گذارى ها بود.
اين گزارش حاكى است در هفته منتهى به 27 ارديبهشت  شاخص 
كل فرابورس بدون نوســـان قابل توجه با رشد نزديك به يك درصد 
در ســـطح 29 هزار و 82 واحد به كار خود پايان داد و ارزش بازار 

فرابورس هم در چهار روز معامالتى 0/2 درصد بيشتر شد.
گفتنى اســـت طى اين مدت در بازارهاى فرابورس بيش از 44 
ميليارد برگه انواع دارايى مالى به ارزش بيشـــتر از 302 هزار ميليارد 

تومان در 1/7 ميليون نوبت معامالتى، دست  به  دست شد.
همچنين بررســـى ها از آمار و ارقام معامالت نشان مى دهد طى 
اين مدت بيشترين ارزش معامالت در ميان بازارهاى سهام فرابورس، 

متعلق به بازار اول بود. 
در اين بازار بيش از شش هزار و 900 ميليارد تومان سهام دادوستد 
شد و پس از آن بازاردوم با معامالتى به ارزش پنج هزار و 200 ميليارد 
تومـــان، دومين بازار بـــا ارزش معامالت باال بود و در بازار پايه هم 

معامالتى به ارزش چهار هزار ميليارد تومان رقم خورد.

شماره نمابرنيازمنديها22224963-22224886

شناسنامه مالكيت و كارت خودرو سمند مدل 89 
شاسي NAAC91CC0AF797553 موتور 

12489103544 پالك 95 ايران 219ج44 به نام 
رابيه نارويي مفقود و فاقد اعتبار است.

سند سبز و كمپاني تيبا 1400 سفيد به 
ش پالك 672ن13 ايران 30 و ش شاسي 

743420 و ش موتور 38047 مفقود 
گرديده و از درجه اعتبار ساقط مي باشد.

سند كمپاني (سفيد) خودرو سمند LX مدل 1383 
به ش پالك 984ب62 ايران 22 و ش موتور 

12483053226 و ش شاسي 83840352 
مفقود و از درجه اعتبار ساقط مي باشد.

برگ كمپاني وانت سايپا رنگ سفيد روغني مدل 64 به نام 
عارف ابراهيمي به شماره پالك 318ق86 ايران61 

شاسي NAS412100F3372213 موتور 5345399 
مفقود و از درجه اعتبار ساقط مي باشد.

سند برگ سبز و كارت 
موتورسيكلت شهباز به نام 

كيوان حسيني شماره شاسي 
 NDM***125B8701951

پالك 62718 ايران 124 
بدنه BFG01440 مفقود و از 

درجه اعتبار ساقط است.

برگ سبز پژو روآ مدل 
86 نقره آبي متاليك 

دوگانه سوز پالك ايران 
63ـ  993ن56 موتور 

11686082503 شاسي 
61379517 به نام ليال 
خاور مفقود گرديده و از 
درجه اعتبار ساقط است.
«مرودشتـ  گندم كار» 

برگ سبز و برگ كمپاني 
موتورسيكلت آوا 

مدل 94 رنگ سفيد 
پالك 77449 ايران 
141 شماره موتور 

 0124NBD001931
شماره شاسي 

 125H9400237
مفقود و اعتبار ندارد.

سند برگ سبز و سند 
كمپاني موتورسيكلت 

هوندا 200 مدل 1389 
قرمز پالك 83534 

ايران 135 شماره موتور 
8910529 شماره 
شاسي 0100085 
مفقود و فاقد اعتبار 

است.

كارت دانشجويي اينجانب 
امين خزيمه به ش 

دانشجويي 99211118 
در رشته تاريخ مقطع 
تحصيلي كارشناسي 

دانشگاه شهيد بهشتي 
مفقود گرديده و فاقد 

اعتبار مي باشد.

كارت و سند سبز پژو 206 شاسي: 83608333 
موتور: 10FSJ54512470 پالك: 33 ايران 
432ص76 به نام خانم معصومه عزيزخاني 

مفقود گرديده و فاقد اعتبار مي باشد.

كارت دانشجويي اينجانب خانم
 بلقيس عليرضا رضا رضا به شماره دانشجويي 

400431220 صادره از دانشگاه شهيد بهشتي 
مفقود گرديده و فاقد اعتبار مي باشد.

دفترچه ثبت ساعت (پليس راه) 
رانندگي اينجانب اميرحسين حاتمي 

به شماره ملي 0066788307 مفقود 
گرديده و از درجه اعتبار ساقط مي باشد.

برگ سبز و سند خودرو سواري 
پيكان شاسي: 73437630 

پالك: 55 ايران 396و99 مفقود 
گرديده و فاقد اعتبار مي باشد.

برگ سبز و كارت خودرو پرايد 
پالك: 99 ايران 472د82 شاسي: 

1412288099903 موتور: 3242251 
مفقود گرديده و فاقد اعتبار مي باشد.

كليه مدارك خودرو: برگ 
سبز، برگ كمپاني، كارت، 
بيمه نامه، كارت سوخت 
پرايد 111SE شاسي: 

 NAS431100J1020025
 M13/6097343 :موتور
پالك: 40 ايران 372ب56 
مفقود گرديده و فاقد اعتبار 

مي باشد.

دانشنامه پايان تحصيالت دوره كارداني 
رشته ساختمان به سريال 0772611 
صادره از دانشگاه آزاد واحد كرمانشاه 
به نام اينجانب مسعود فتح اللهي فرزند 
محمد به شماره ملي 4501174021 
مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط 

مي باشد از يابنده تقاضا مي شود 
اصل مدرك را به واحد دانشگاه آزاد 

كرمانشاه ارسال نمايد.

برگ سبز و سند كمپاني سواري 
پرايد سيستم نسيم دي ام 

مدل 1375 رنگ سفيد روغني 
شماره پالك ايران 72ـ579ل84 
ش موتور 0005872 ش شاسي 
S1442275121529 به نام 

ميالد نوري كوتنائي مفقود گرديده 
و از درجه اعتبار ساقط مي باشد. 

بندرگز 

آگهي فقدان كارت بازنشستگي 
اينجانب چنگيز باالكوهي 
فرزند محمود به شماره 
شناسنامه 724 كدملي 
0047186755 صادره از 

تهران تاريخ تولد 1338/4/5 
كارت بازنشستگي 

مفقود گرديده و فاقد اعتبار 
مي باشد.

برگ كمپاني موتورسيكلت 
شماره پالك 145 ايران 
23627 شماره موتور 
 G3L8E-0535593

شماره شاسي 
 N3AANGLMM1A11350

مفقود و از درجه اعتبار ساقط 
است.

سند و برگ سبز 
پژو 206 شماره موتور 
 FSM84673222

شماره شاسي 
83615230 شماره 

پالك 726ب31 
ايران22 مفقود و از 

درجه اعتبار ساقط است.

آگهي مفقودي گواهي موقت 
كارشناسي ارشد مشاوره 
و راهنمايي به نام فهيمه 

رياحي مهابادي شماره سريال 
3007847 از دانشگاه آزاد 

واحد اردكان اعالم و فاقد اعتبار 
مي باشد از يابنده تقاضا مي شود 

به شماره 09162418257 
اطالع دهد.

آگهي مفقودي 
شركت داروسازي ايران هورمون  

كارت خودرو سواري سايپا مدل 
1394 به شماره پالك 821س85 

ايران55 و شماره شاسي 
NAS412100F3372361 و 
شماره موتور 5350903 مفقود 

گرديده و فاقد اعتبار است.

مدرك كارشناسي رشته عمرانـ  ساختمان به شماره 
دانشـــجويي 87119383 صادره از جهاد دانشگاهي 
خوزســـتان به نام مســـعود فتح اللهي فرزند محمد به 
شـــماره ملي 4501174021 مفقود گرديده از درجه 
اعتبار ساقط مي باشـــد  از يابنده تقاضا مي شود اصل 

مدرك را به جهاد دانشگاهي خوزستان ارسال نمايد.

آگهي مفقودي 
اصل قرارداد واگذاري به شماره 97/2458/ص مورخ 
1397/06/14 درخصوص يك واحد مغازه به شــــماره 
40 در طبقه همكف بازار ايراني اســــالمي بين شركت 
عمران شهر جديد انديشه و آقاي سعيد حدادي قزويني 

مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط مي باشد.

برگ سبز و شناسنامه 
مالكيت موتورسيكلت 

پالس قرمز مدل 1387 
به شماره پالك 
 126/39557
به شماره شاسي 

 NE0718358180A
و شماره موتور 15236 
به نام مصطفي اكبريان 

شهري با شماره ملي 
0070440530 مفقود 

گرديده و فاقد اعتبار 
است.

اينجانب مرتضي خادمي مالك خودرو پژو 206 
به شماره شهرباني 597ق22 ايران35 و 

 NAAP03EE2NJ288327 شماره شاسي
و شماره موتور 182A0173892 به علت 

فقدان اسناد فروش تقاضاي رونوشت 
المثني اسناد مذكور را نموده است. لذا 
چنانچه هركس ادعائي در مورد خودروي 
مذكور دارد ظرف ده روز به دفتر حقوقي 
شركت ايران خودرو واقع در كيلومتر 14 

جاده مخصوص تهران كرج شهرك پيكان شهر 
ساختمان سمند طبقه1 مراجعه نمايد. بديهي 
است پس از انقضاي مهلت مزبور طبق ضوابط 

مقرر اقدام خواهد شد. (مراغه) 

برگ سبز و سند كمپاني پرايد 565هـ14 
ايران 23 به نام حسين علي رجبي موتور 

 S1442286189862 2197743 شاسي
مفقود و از درجه اعتبار ساقط است.

برگ سبز و سند كمپاني پيكان به  نام منوچهر 
محمدي موتور 11284002744 شاسي 
10006344 پالك 561س16 ايران 23 

مفقود و از درجه اعتبار ساقط است.

مجله 
موتورسيكلت را
 از روزنامه فروشيها 

بخواهيد.

 ادامه در صفحه 15

آگهي فراخوان عمومي مناقصه  نوبت دوم  شماره5ـ  02
فراخوان تجديد مناقصه عمومي همزمان با ارزيابي كيفي (فشرده) يك مرحله اي

شركت سهامي عمران شهر جديد عاليشـهر درنظردارد به استناد شيوه نامه شماره 162410/100/02 مورخ 98/11/05 
به برگزاري تجديد مناقصه عمومي همزمان با ارزيابي كيفي (فشـــرده) جهت عمليات اجراي بخشي از آسفالت كوچه 
و معابر شـــهر جديد چاه مبارك به شرح جدول ذيل را از طريق ســـامانه تداركات الكترونيكي دولت اقدام نمايد. كليه 
مراحل برگزاري مناقصه از دريافت اســـناد مناقصه تا ارائه پيشـــنهاد مناقصه گران و بازگشايي پاكت ها از طريق درگاه 
سامانه تداركات الكترونيكي دولت (ستاد) به آدرس: www.setadiran.ir انجام خواهد شد و الزم است مناقصه گران 
در صورت عدم عضويت قبلي، مراحل ثبت نام در سايت مذكور و دريافت گواهي امضاي الكترونيكي را جهت شركت در 

مناقصه محقق سازند.
شماره فراخوانمبلغ ضمانت نامهمبلغ برآوردموضوع مناقصهرديف
عمليات اجراي بخشي از آسفالت كوچه1

29/470/219/3281/480/000/0002002005962000004 و معابر شهر جديد چاه مبارك

مهلت زماني دريافت اسناد مناقصه از سايت: از ساعت 16 مورخ 1402/03/01 تا ساعت 8 صبح مورخ 1402/03/02
مهلت زماني ارسال پيشنهاد: تا ساعت 8 صبح مورخ 1402/03/22

مهلت زماني ارائه فيزيكي پاكت الف: تا ساعت 8 صبح مورخ 1402/03/22
زمان بازگشايي پاكات مناقصه: ساعت 9 صبح مورخ 1402/03/23

اطالعات تماس دسـتگاه مناقصه گـزار جهت دريافت اطالعات بيشـتر درخصوص اسـناد مناقصه و ارائـه پاكتهاي (الف) 
آدرس: بوشهرـ  عاليشهرـ  بلوار زيتونـ  شركت سهامي عمران شهر جديد عاليشهرـ  و تلفن 8ـ  33682006ـ  077
روابط عمومي شركت سهامي عمران شهر جديد عاليشهر

آگهي فراخوان عمومي مناقصه   نوبت اول   شماره 6ـ  02 
فراخوان مناقصه عمومي همزمان با ارزيابي كيفي (فشرده) دو مرحله اي 

شـركت سـهامي عمران شـهر جديـد عاليشـهر در نظر دارد به استناد شيوه نامه شـــماره 162410/100/02 مورخ 
98/11/05 به برگزاري مناقصه عمومي همزمان با ارزيابي كيفي (فشـــرده) جهت عمليات اجراي پكيج تصفيه فاضالب 
بهداشتي محله اي واقع در فاز 4 شـــهر جديد عاليشهر به شرح جدول ذيل را از طريق سامانه تداركات الكترونيكي دولت 
اقدام نمايد. كليه مراحل برگزاري مناقصه از دريافت اســـناد مناقصه تا ارائه پيشنهاد مناقصه گران و بازگشايي پاكت ها از 
طريق درگاه سامانه تداركات الكترونيكي دولت (ســـتاد) به آدرس www.Setadiran.ir انجام خواهد شد و الزم است 
مناقصه گران در صورت عدم عضويت قبلي، مراحل ثبت نام در سايت مذكور و دريافت گواهي امضاي الكترونيكي را جهت 

شركت در مناقصه محقق سازند.
شماره فراخوان مبلغ ضمانتنامه مبلغ برآورد موضوع مناقصه رديف 

عمليات اجراي پكيج تصفيه فاضالب بهداشتي 1
128/000/000/0006/400/000/0002002005962000005محله اي واقع در فاز 4 شهر جديد عاليشهر 

مهلت زماني دريافت اسناد مناقصه از سايت: از ساعت 16 مورخ 1402/03/02 تا ساعت 8 صبح مورخ 1402/03/09 
مهلت زماني ارسال پيشنهاد: تا ساعت 8 صبح مورخ 1402/03/23 

مهلت زماني ارائه فيزيكي پاكت الف: تا ساعت 8 صبح مورخ 1402/3/23 
زمان بازگشايي پاكت هاي مناقصه: ساعت 9 صبح مورخ 1402/03/24 

اطالعات تماس دسـتگاه مناقصه گزار جهت دريافت اطالعات بيشـتر در خصوص اسـناد مناقصـه و ارائه پاكت هاي 
(الف) آدرس: بوشهرـ  عاليشهرـ  بلوار زيتونـ  شركت سهامي عمران شهر جديد عاليشهرـ  و تلفن 8ـ  33682006ـ  077 
روابط عمومي شركت سهامي عمران شهر جديد عاليشهر 

كليه مدارك: برگ سبز و برگ 
كمپاني خودرو تيبا شاسي: 

 NAS811100L5702446
پالك: 68 ايران 897ط73 
 M15/8972759 :موتور
مفقود گرديده و فاقد اعتبار 

مي باشد.

آگهي دعوت به مجمع عمومي عادي ساليانه انجمن حسابرسي ايران
شماره ثبت 30031 شناسه ملي 10320816305

ــود تا در جلسه مجمع  ــته انجمن دعوت مي ش ــيله از كليه اعضاي محترم پيوس بدينوس
ــاعت 13 روز چهارشنبه مورخ  ــي ايران كه در س ــاليانه انجمن حسابرس عمومي عادي س
ــيده به ميدان محسني، خيابان حصاري،  1402/03/24 در محل تهران، ميرداماد، نرس

نبش كوچه دهم، پالك34 تشكيل مي گردد، حضور به هم رسانند.
ــتماع گزارش هيأت مديره و بازرس     2ـ    تصويب صورتهاي مالي  دستور جلسه:  1ـ   اس
ــار    4ـ     ساير مواردي كه در  ــال 1401     3ـ     انتخاب بازرس و تعيين روزنامه كثيراالنتش س

صالحيت مجمع عمومي عادي ساليانه باشد.
هيأت مديره انجمن حسابرسي ايران

آگهي دعوت به مجمع عمومي عادي ساليانه انجمن حسابداري ايران
شماره ثبت 9726 شناسه ملي 10100401528

ــود تا در جلسه مجمع  ــته انجمن دعوت مي ش ــيله از كليه اعضاي محترم پيوس بدينوس
ــاعت 14 روز چهارشنبه مورخ  ــاليانه انجمن حسابداري ايران كه در س عمومي عادي س
ــيده به ميدان محسني، خيابان حصاري،  1402/03/24 در محل تهران، ميرداماد، نرس

نبش كوچه دهم، پالك34 تشكيل مي گردد، حضور به هم رسانند.
ــتماع گزارش هيأت مديره و بازرس   2ـ    تصويب صورت هاي  دسـتور جلسـه: 1ـ   اس
ــان (اصلي و علي البدل) ــاي هيأت مديره و بازرس ــال 1401        3ـ    انتخاب اعض ــي س  مال
ــار 5 ـ  ساير مواردي كه در صالحيت مجمع عمومي عادي  4ـ  تعيين روزنامه كثيراالنتش

هيأت مديره انجمن حسابداري ايرانساليانه باشد.

آگهي مناقصه خريد سنگ گچ مورد نياز 
كارخانه سيمان مند دشتي 

به آگاهي مي رساند شركت سـيمان منددشتي در نظر دارد 
خريد ســـنگ گچ مورد نياز خود را از طريق مناقصه عمومي و 
از طريق شركت هاي داخلي واجد شرايط خريداري نمايد، لذا 
بدينوسيله از آن شـــركت دعوت مي شود جهت دريافت اسناد 
مناقصه از تاريخ انتشار آگهي به مدت 7 روز به آدرس: تهران 
ميـــدان آرژانتين ابتداي خيابان الوند پالك 11 ســـاختمان 
شـــهيد صياد خدايي طبقه اول و يا شماره تلفن 88604045 
الي 9 داخلي 200 تماس حاصل فرمايند. حداكثر زمان ارائه 

پيشنهادات تا تاريخ 1402/03/11 مي باشد.

مشخصات و شماره تلفن نمايندگي هاي
 روزنامه اطالعات در استان مازندران

شهرستانشماره تلفن همراهشماره تلفن نمايندگيكدنام و نام خانوادگيرديف
ساري0113332220609111113011عليرضا پورفرج1
بابل0113222787609111120165ابوالقاسم زاهدي2
مياندورود0151244325309112541232علي سوركي3
بابلسر0113533207809128035019عزت اهللا مهرباني4
بهشهر0113453374709112574765سيد عبدالحسين مرتضوي5
پل سفيد0114242359809111267442موسي راستگو6
تنكابن0115422222509112920877باقر كريم مشايي7
چالوس0115221846109111938374علي آقائي8
خرم آباد تنكابن0115425241909111946316سيدكاظم جنابي9
رامسر0115522207709113925607عباس احمدي10
زيرآب0114245377009196521970نصراله ربيع پور11
نور0114452339209123091483محمدتقي اسدپور12
كياسر09119512063ــسامان عليزاده13
شيرگاه0114244313409112261581رضا شعبان زاده14
عباس آباد09300736541ــرضا حيدري15
فريدونكنار0113565242709111204322جعفر نريماني16
قائم شهر0114202237409119039098ناصر دهقاني17
كالردشت0115262233609123882351حسين ملكي18
گلوگاه0113466962109111547833علي عسگري خادمي19
سلمان شهر0115461232309121388806ناصر رضائي20
محمودآباد0114474061809119174006سيد جاويد حسيني21
نشتارود0115426244109369024441رامين نمايي22
نكاء0113472279809111526116سيدحسن ميرزاخاني23
رويان0114454230709113221121سيروس چهره گشا24
اميركال0113324107609113156177هادي دباغيان25
چمستان0122522241009113256861حسن نوربخش26
دهستان اسالم آباد0113332931009119512063ايرج بابايي27
بهنمير0113575266109113125289فرج اله سليماني28
سادات شهر0115521334609111962848آصف آقاجان سرور29
كتالم0115524527409384975413ارسالن پرستش30
رستم كال0152536626009359897085حسن قليان31
كالرآباد0192249874709362156969علي يعقوب پور32
خليل  شهر بهشهر0113453374509117862499سيدابوالفضل مرتضوي33
ليماك0192567240009111963357نصرت برزگر34
سرخرود0114488399909111204259محمدرضا شيرزاد35

برگ سبز 207I مدل 1401 
ش پ 285ي41 ايران 17 
ش ش NJ703938 مفقود 

و اعتبار ندارد.

برگ سبز موتورسيكلت نقره اي هوندا 
ش ش 125A8701425 ش موتور 

71733400 پالك ايران 326ـ  11273 
مفقود و از درجه اعتبار ساقط مي باشد.

پروانه اشتغال به كار مهندسي اينجانب 
حبيب اله صفري در رشته مهندسي 
عمرانـ  عمران به ش63101ـ 300 
ـ10ـ 0 به تاريخ صدور 94/2/17 و 
تاريخ پايان اعتبار 1402/11/11 و 
عضو سازمان نظام مهندسي ساختمان 

استان تهران به ش 70085ـ  0ـ  3ـ  10 
مفقود و از درجه اعتبار ساقط مي باشد.

برگ سبز و سند خودرو پرايد به 
پالك انتظامي ايران 73ـ  955ـ  هـ 
52 به رنگ سفيد مدل 1391 به 

شماره موتور 4526400 و به شماره 
 S3412291433018 شاسي

به  نام عبدالرحمان رضايي با كدملي 
2539472321 مفقود شده و از 

درجه اعتبار ساقط است.
ابركوه 


