در این بین ،سه شــنبه  ۱۸آبان ماه سال جاری دو
خودروســاز بزرگ کشور _ایرانخودرو و سایپا_ بنا
به تصویب شورای هماهنگی سران قوا در  ۲۸مهر
ماه و تصمیــم وزارت صمت به عنوان متولی جدید
قیمتگذاری خودرو ،بــرای خروج از قیمت گذاری
دستوری ،اقدام به افزایش قیمت برخی از محصوالت
خود کردند .در ادامه نیز مدیران عامل این دو شرکت
خبر از فــک رهن خودروهای فروخته شــده دادند
(پیش از این خودروی فروخته شــده به مدت یک
سال فک رهن نمیشد) و تاکید کردند که با توجه به
اصالح قیمت ،محدودیت مربوط به فک رهن دیگر
در طرحهای فروش فوقالعاده خودروســازان لحاظ
نخواهد شد و عرضه خودرو افزایش خواهد یافت و
مردم منتظر تغییرات باشند.
با این حال پنجشنبه  ۲۰آبانماه ،رئیس جمهوری به
موضوع افزایش قیمت خودروها ورود کرد و در همین
رابطه نیز وزیر صمت به خودروسازان دستور بازگشت
به قیمتهای قبلی را داد.
همین مساله موجب شد تا بیش از پیش زمزمه توقف
فروش فوقالعاده به گوش برســد چراکه برگزاری
طرح فروش فوقالعاده به انضمام فک رهن آنی ،تنها
زمینه حضور بیشتر دالالن و افزایش تعداد ثبت نام
کنندگان را فراهم میکند.
بر همین اساس طی روزهای گذشته اخبار غیررسمی
مبنی بر توقف فروش فوقالعاده تا زمان تعیین تکلیف
قیمت خودرو منتشــر شد که پیگیریهای خبرنگار
مهر نشان میدهد هنوز ستاد تنظیم بازار هیچ گونه
تصمیمی در این رابطه اتخاذ نکرده و هیچ ابالغی به
خودروسازان مبنی بر توقف فروش فوقالعاده نشده
است.
از سویی دیگر نیز علی رغم انتشار اخبار غیررسمی
مبنی بر تعیین قیمتهای جدید خودرو با شروع آذر
ماه ،اما این ستاد به عنوان متولی جدید قیمت گذاری
خــودرو ،هنوز تصمیمی در مورد تغییر قیمت خودرو
نیز اتخاذ نکرده است و فقط گزارشی از وضعیت بازار
خودرو مورد بررسی قرار گرفته است.

اخبار

بودجه  ۱۴۰۱بدون
کسری بسته شد

رییس ســازمان برنامــه و بودجه با
بیــان اینکه از زمان آغاز به کار دولت
ســیزدهم به هیچ عنــوان خلق پول
انجام نشده و این روند موجب کاهش
نرخ تورم نقطهای در مهر و آبان شده
اســت ،گفت :بودجه ســال آینده بر
اســاس منابع پایدار و بدون کسری
بسته شد.
بــه گــزارش روز سهشــنبه ایرنا از
سازمان برنامه و بودجه« ،سیدمسعود
میرکاظمی» در نشست هم اندیشی
الیحه بودجه  ،۱۴۰۱اظهار داشت :با
کاهش تورم و بهبود رشد اقتصادی،
قــدرت خرید مــردم افزایش خواهد
یافت؛ این روش بهتر از آن است که
 ۲۰درصد حقوق را بــاال ببرند و ۳۰
درصد بر تورم کشور بیافزایند.
معاون رییس جمهوری تصریح کرد:
سیاست قطعی دولت ،اصالح ساختار
بودجه بر اساس دستورات رهبر معظم
انقالب ،اسناد باالدستی و تمرکززدایی
اســت،با این سیاســتها اختیارات
اســتانداران به ویــژه در منابع مالی،
رشــد قابل مالحظهای خواهد داشت
اما آنها باید در قبال این اختیار ،نسبت
به شاخصهای کالن اقتصادی حوزه
خود پاسخگو باشند.
وی افزود :در گذشته زیرساختهای
متعددی در کشــور ایجاد شــده اما
نتیجه آن رشــد نامتــوازن مناطق و
البته وضعیت بد شاخصهای کالن
اقتصادی بوده اســت امــادر بودجه
 ۱۴۰۱بر رشد اقتصادی تمرکز کردیم
و طرحهایــی که باعث ایجاد رشــد
میشــوند در زیر بخشهای مختلف
تا سطح شهرستان شناسایی شده اند
که اجرای آن در دســتور کار دولت و
استانداران قرار می گیرد.
معاون رییس جمهوری با بیان اینکه
ایــن طرح بر اســاس ســند آمایش
شناســایی شــده ،تاکید کــرد :ما از
مجامع اســتانی نمایندگان مجلس و
استانداران می خواهیم با مطالعه اسناد
آمایش سرزمین و این طرح ها نظرات
تکمیلی خود را به ســازمان برنامه و
بودجه اعالم کنند.
میرکاظمی تصریح کرد :از زمان آغاز
به کار دولت سیزدهم به هیچ عنوان
خلق پــول انجام نشــده و این روند
موجب کاهش نرخ تورم نقطه ای در
مهر و آبان شــده است و بودجه سال
آینده بر اســاس منابع پایدار و بدون
کسری بسته شــد و مجلس شورای
اســامی نیز از این سیاســت دولت
حمایت کرد.
وی با اشــاره به اینکه کسری بودجه
ریشــه بسیاری از مشــکالت کشور
است ،خاطرنشــان کرد :وقتی بدون
داشتن منبع دولتی حقوق  ۲۰درصد
افزایش مــی یابد در اصــل با خلق
پول ،دست در جیب محرومان جامعه
کرده و آنها باید هزینه این تصمیم را
بپردازند ،به این معنا که به حقوق افراد
اضافه شــده ولی در قبال آن با تورم،
ســه میلیون دیگر از جیبش برداشته
شده است .دولت ســیزدهم با ایجاد
ثبات و رشــد اقتصادی و کاهش نرخ
تورم قدرت خرید مردم را افزایش می
دهد.در این نشست همچنین «احمد
وحیدی» وزیر کشور گفت :کشور در
دولت سیزدهم «استان محور» اداره
میشــود و البته اســتانداران باید در
راســتای تحقق سیاستهای کالن
کوشا باشند.وی افزود :کشور چارهای
جز تغییر ریل اقتصادی ندارد و دولت
با ایجاد صندوقهای ســرمایهگذاری
اســتانی ،ســعی دارد عالوه بر رشد
اقتصادی به مقوله عدالت بر اســاس
سند آمایش سرزمین تمرکز کند.

ستادتنظیم بازار هنوزتصمیمی
در مورد خودرو نگرفته است

اگرچــه اخبار غیررســمی مبنی بــر توقف فروش
فوقالعاده تا زمان تعیین تکلیف قیمت خودرو و اعالم
قیمتهای جدید با شــروع آذرماه منتشر شده بود
اما ســتاد تنظیم بازار هنوز تصمیمی در مورد خودرو
نگرفته است.
به گزارش خبرنگار مهر ،بیش از دو ســال اســت
که بازار خودروی کشــور با پدیدهای به نام «قرعه
کشــی» با هدف کنترل آشفتهبازار خودرو و عرضه
این محصول به خریداران واقعی ،آشنا شده است .بر
همین مبنا خودروسازان هر چند وقت یک بار اقدام به
فروش محصوالت خود از طریق سه روش «فروش
فوقالعــاده»« ،پیشفروش خودرو و تحویل تا یک
سال» و «مشارکت در تولید» میکنند.

سخنگوی کمیسیون اقتصادی:

قصد استیضاح وزیر اقتصاد را نداریم

سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس با تکذیب خبر
استیضاح وزیر اقتصاد در مجلس گفت :متاسفانه خبر
مذکور در رســانهها به شکل نادرستی منتقل شده و
بنده آن را تایید نمیکنم.
غالمرضا مرحبا ســخنگوی کمیســیون اقتصادی
مجلــس در گفتگو با خبرنــگار مهر با تکذیب خبر
استیضاح وزیر اقتصاد در مجلس گفت :متأسفانه خبر
مذکور در رســانهها به شکل نادرستی منتقل شده و
بنده آن را تأیید نمیکنم .همانطور که در متن کامل
این خبر نیز آمده ،هیچ اشارهای به استیضاح قطعی
احسان خاندوزی در مجلس نشده است .زیرا تا زمانی
که مجلس دســتور عملی برای اجرایی شدن یک
موضوع را نداده اســت ،پیش گویی کردن آن هیچ

گونه وجاهت حرفهای و قانونی ندارد.وی ادامه داد:
چند ماه از فعالیت وزرای دولت بیشتر نگذشته است.
ممکن اســت در این مدت انتقاداتی نیز وجود داشته
باشــد اما مسئله این است که مجلس از نظر قانونی
امکان پرسش سوال ،استیضاح ،مطالبه و بازخواست
را دارد و ما به این وظایف قانونی خود در مواقع مورد
نیاز عمل خواهیم کرد .اما اینکه مطرح شود ما اکنون
وزیر خاصی را برای استیضاح در دستور کار داریم ،به
هیچ وجه مورد تأیید بنده نیست.سخنگوی کمیسیون
اقتصادی مجلس تاکید کرد :لذا صحبت قبلی بنده
ناظر بــر این مطلب بوده که هرکجا وزرا به وظایف
خــود عمل نکنند و مجلس تشــخیص دهد که در
انجام وظایف خود ناتوان هستند ،آن زمان میتوان

از ابزارهای قانونی در اختیار خود استفاده کرد.وی در
خصوص شایعاتی که در روزهای اخیر مبنی بر ایجاد
فهرســت  ۱۰۰نفرهای که توسط برخی از نزدیکان
وزارت اقتصاد برای استخدام در دستگاههای دولتی
مطرح شــده اســت نیز افزود :هنوز تخلفی از این
موضوع مشاهده نشده است باید ابتدا تخلفی صورت
بگیرد تا مجلس به آن ورود کند .این موضوع صرف ًا در
فضای مجازی منتشر شده است.وی خاطرنشان کرد:
ممکن است در مورد شاخصهای انتخاب مسئولین
مطالباتی داشته باشیم اما تخریب این چنینی را مورد
تأیید نمی دانم .در مجلس نیز چنین مسئلهای مطرح
نشده است .اگر تخلفی باشد طبیعت ًا برخورد خواهد شد
اما اکنون چنین تخلفی محرز نشده است.

اخبار

سامانه صدور کار 
ت
سوختهای المثنی تا
پایان هفته راهاندازی
میشود

مدیر سامانه هوشمند سوخت شرکت
ملــی پخش فرآوردههــای نفتی از
راهاندازی ســامانه صدور کارتهای
ت المثنی تا پایان هفته خبر داد.
سوخ 
به گزارش ایسنا ،مسعود رضایی در
گفت و گویی تلویزیونی گفت :صدور
کارتهای هوشمند سوخت المثنی
از طریق سرویســی مشترک بین
وزارت نفت و بانک اطالعاتی پلیس
راهور ناجا انجام میشــود و اختالل
سراسری سبب شــد این ارتباط را
بهدلیل حفظ امنیت دو سیستم قطع
کنیم.
وی ادامه داد :همکاران من در کنار
عزیزان پلیس راهور ناجا طراحیهای
امنیتی این پیوند ارتباطی را بازبینی
کردند و انشــاءاهلل تــا پایان هفته
ســامانه راهاندازی میشود ،بنابراین
هموطنانی که کارتهای سوختشان
مفقود شده میتوانند به پلیس ۱۰ +
مراجعه کنند.
مدیر سامانه هوشمند سوخت شرکت
ملــی پخش فرآوردههــای نفتی با
اشاره به فرآیند صدور گفت :فرآیند
صدور به شیوه گذشته انجام میشود،
یعنی هموطنان میتوانند با مدارک
مربوط به خودرو ،مالک و بیمهنامه
مراجعه کنند.
رضایی با بیان اینکه این ســامانه از
ســال  ۱۳۸۵راهاندازی شده بود و با
توجه به محدودیتهایی که از نظر
تکنولوژی وجود دارد ،اما وزارت نفت
پروژههای ارتقای امنیت ســامانه را
در دستور کار قرار داد ،تصریح کرد:
برای ارتقای امنیت سامانه با عزیزان
ســازمان پدافند غیرعامل در ارتباط
هستیم.
وی بیان کرد :بــا ممیزیهایی که
توســط پدافند غیرعامل انجا م شده
بحث ارتقــای امنیت را در دســتور
کار قرار دادیــم و با جدیت پیگیری
میکنیم.مدیر سامانه هوشمند سوخت
شرکت ملی پخش فرآوردههای نفتی
درباره تعداد صدور کارت سوختهای
المثنی ،اظهار کرد :در شرایط عادی
مراجعات به پلیس  ۱۰+بین  ۵تا ۱۰
هزار درخواست بوده است ،البته برای
حــدود  ۱۰۰تا  ۱۵۰هزار نفر آمادگی
صدور کارت را داریم.
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اقتصاد

سرپرستسازماننقشهبرداریکشوراعالمکرد:

درآمد  ۲.۵میلیون دالری چارتهای
تولیدیسازماننقشهبرداری

سرپرست سازمان نقشهبرداری کشور گفت:
چارتهای تولیدی ســازمان نقشهبرداری
جایگزیــن چارتهــای بیگانگان شــده و
ضمن اعمال حاکمیت کشــور بر آبهای
پیرامونی و جلوگیری از خروج ارز ،موجبات
ارزآوری برای کشور را نیز فراهم کرده است،
بهطوریکه تاکنــون  ۲.۵میلیون دالر درآمد
ارزی برای کشور داشته است.
به گزارش ســازمان برنامه و بودجه« ،علی
جاویدانه» اظهار داشــت :تعداد چهار چارت
ناوبری دریایی از آبهای کشــور بر اساس
اولویتهای کمیته ملی هیدروگرافی و پس
از تایید مراجع بینالمللی در ســطح جهانی
منتشر میشود.
وی با اشــاره به سابقه سازمان نقشهبرداری
کشور در امر هیدروگرافی و تولید چارتهای
دریایــی ،افزود :مدیریت آبنــگاری و امور
جزر و م ّدی این ســازمان از ابتدای دهه ۶۰
عهدهدار مسوولیت هیدروگرافی (نقشهبرداری
دریایی) و تهیه چارتهای دریایی از آبهای
پیرامونی کشور بوده اســت و در این راستا
تاکنــون بخشهای عمــدهای از آبهای
تحت حاکمیت کشور هیدروگرافی شدهاند
که ایــن امر با توجه به الزامهای ســازمان
جهانی دریانوردی ( )IMOو سازمان جهانی
هیدروگرافی ( )IHOدر زمینه تهیه و انتشار
چارتهای دریایی از اهمیت بسزایی برخوردار
است .سرپرست سازمان نقشهبرداری کشور
ادامــهداد :از ابتدای دهــه  ۹۰کمیته ملی
هیدروگرافی با هــدف ایجاد هماهنگی به
منظور تهیه و انتشــار چارتهــای دریایی،
با مســوولیت ســازمان بنادر و دریانوردی
و عضویت ســازمان نقشــه برداری کشور
تشکیل شده و در سال  ۹۴انتشار چارتهای
تولیدی سازمان نقشه برداری کشور پس از
اخذ تاییدیههای بینالمللی الزم در ســطح
جهانی آغاز شد .وی گفت :تالشهای این
سازمان در مدیریت آبنگاری و امور جزر و
م ّدی منجر به تولید چهار چارت جدید شده

است که این چارتها بهتازگی در کمیته ملی
هیدروگرافــی پس از طــی مراحل الزم به
منظور انتشار بینالمللی مورد تایید قرار گرفته
و هم اینک در آستانه انتشار بینالمللی است.
جاویدانه یادآور شــد :این چارتهای دریایی
ت های ناوبــری بندر کنگان و
شــامل چار 
نوشهر ،چارت دسترســی به بندر کنگان و
چارت پهلوگیری بندر شــهید رجایی است
که با انتشار این چارتها ،باندهای کاربری
بندرگاهی تا ســاحلی برای بنادر نوشــهر و
کنگان تکمیل شــده و شناوران میتوانند با
ایمنی باالتری به بنادر تردد کنند.
وی بیانداشــت :چارت پهلوگیری شــهید
رجایی بزرگمقیاسترین چارت از این بندر
مهم تجاری کشور اســت که پس از انجام
مراحل کنترلی الزم و اطمینان از دقت آن،
بهعنوان نخستین چارت پهلوگیری در مرحله
انتشار قرار گرفته اســت.این مقام مسوول
با اشــاره به ناوگان هیدروگرافی ســازمان
نقشهبرداری کشــور ،اظهار داشت :عملیات
هیدروگرافی و تهیــه چارتهای دریایی از
آبهای تحت حاکمیت کشــور با استفاده
از شــناور ایران آبنگار همچنان ادامه دارد و
شناورهای آبنگار یک و آبنگار  ۲هم اینک در
حال تعمیر و راه اندازی هستند که با اضافه
شدن این شــناورها به ناوگان هیدروگرافی
کشور در سال جاری ،این عملیات با سرعت
باالتری ادامه خواهد یافت.هیدروگرافی شاخه
ای از علوم کاربردی است که به اندازهگیری
و نقشــهبرداری از عوارض بستر دریا ،سطح
دریا و سواحل میپردازد .این عملیات توسط
پرسنل متخصص هیدروگرافی و با استفاده
از تجهیزات خاص و شناورهای هیدروگرافی
انجــام میشــود و از ایــن نظــر در زمره
دشوارترین عملیاتهای نقشهبرداری است.
دادههای جمعآوری شــده سپس بهصورت
چارتهای دریایی به تصویر کشــیده شده
و در قالبهای رقومــی و کاغذی در اختیار
کاریران و بهویژه دریانوردان قرار میگیرد.

کارشناس بازار سرمایه اعالم کرد:

بورس در انتظار رفع سه ابهام

یک کارشــناس بازار ســرمایه با تاکید بر اینکه بازار
ســرمایه از لحاظ بنیادی و نیز عوامــل اثرگذار بر روند
معامالتی در شــرایط مناسبی برای سرمایهگذاری قرار
دارد ،گفت :در صورت رفع ســه ابهام نرخ بهره بانکی،
عوارض گمرکی و قیمتگذاری دســتوری ،میتوان در
انتظار روزهایی روشن در معامالت بورس بود.
«علیرضا تاجبر» امروز (سهشنبه) در گفتوگو با خبرنگار
اقتصادی ایرنا« ،اعتماد سهامداران» را مهمترین عامل
برای ورود نقدینگی به بازار سرمای ه دانست و افزود :بازار
سرمایه در یک ســال گذشته روزهای سختی را پشت

«آگهی مفقودی»
بــرگ ســبز خودروی ســواری ،سیســتم :پــژو ،تیــپPARS XU7 :
 ،JP4مــدل ،1391 :بــه رنــگ ســفید-روغنی ،نــوع ســوخت:
بنزیــن ،بــه شــماره موتــور  12691000311و شــماره شاســی
 NAAN41DC1CH006511و شــماره پــاک انتظامی ایران – 17
 678م  43به نام ســام اســمعیلی به شــماره ملی 2752766548
مفقود گردیده و از درجه اعتبار ســاقط می باشد.
ارومیه

شواهد نشان میدهد که خودروسازان تمایل بیشتری
به استفاده از دو روش پیشفروش خودرو و تحویل
تا یک ســال و مشارکت در تولید دارند و با توجه به
اینکه فروش فوقالعاده خودرو ،تثبیتی اســت یعنی
خودرو در این طرح با قیمتهایی که شورای رقابت
(به عنوان متولی قبلی قیمت گذاری خودرو) اعالم
کرده است باید عرضه شود ،خودروساز تمایل چندانی
به استفاده از این روش برای فروش خودروهای خود
ندارد ،چراکه به دلیل قیمت گذاری دســتوری و کم
بودن میزان تولید و عرضه در قالب پیش فروش ،این
مکانیزم بــه عرصهای واقعی از بخت آزمایی تبدیل
شده که مصرف کنندگان واقعی را برای رسیدن به
خودرو به مشقت انداخته است.

روزنامه صبح ایران سیاسی ،هنری ،اجتماعی

سر گذاشت و به دنبال آن زمینه ایجاد ترس سهامداران
برای ورود سرمایههایشان به این بازار فراهم شد.
وی با تاکید بر اینکه بازار سرمایه از لحاظ بنیادی و نیز
عوامل اثرگذار بر روند معامالتی در شرایط خوبی برای
ســرمایهگذاری قرار گرفته است ،گفت :با توجه به قرار
گرفتن نر خ جهانی فلزات اساســی و مواد پتروشیمی در
باالترین قیمتها و تثبیت نرخ دالر در قیمتهای فعلی،
امکان سرمایهگذاری درست و کسب بازدهی معقول از
بورس فراهم شده است.
تاجبر اظهار داشــت :با وجود شــرایط مثبــت در بازار

کارت پایــان خدمــت اینجانــب بــرات
ابراهیمــی فرزنــد هدایــت بــه شــماره
شناســنامه  ۱۰۰۲۰۷و شــماره ملــی
 ۱۳۷۲۰۶۴۵۱۶صــادره از تبریز مفقود
و از درجه اعتبار ساقط است.

«آگهی دعوت مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده نوبت اول»
شرکت تعاونی مسکن مهر هنرمندان ارومیه به شماره ثبت 9320
بنا به تصویب هیات مدیره جلســه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده نوبت اول شــرکت تعاونی
مســکن مهر هنرمندان ارومیه راس ساعت  12روز جمعه مورخ  1400/10/03در محل شهرک
ایثــار خیابــان فرخی  12متری ســوم بلــوک  2آپارتمان هنرمندان تشــکیل می گــردد از عموم
ســهامداران و اعضاء محترم دعوت می شــود جهت اتخاذ تصمیم راجع به موضوعات ذیل در روز و
ساعت مقرر در محل تعیین شده حضور بهم رسانند و یا با توجه به مفاد ماده  19آئین نامه نحوه
تشکیل مجامع عمومی در صورتیکه حضور عضوی در مجمع میسر نباشد ،می تواند حق رای خود را
به موجب وکالتنامه به عضو دیگر یا نماینده تام االختیار از میان اعضاء یا غیر اعضاء واگذار نماید،
در این صورت هر عضوی می تواند عالوه بر رای خود حداکثر ســه رای با وکالت و هر شــخص غیر
عضو تنها یک رای با وکالت داشته باشد .توضیحا اینکه وکالتنامه های عادی بایستی یک روز بعد از
انتشار آگهی مذکور تا یک روز قبل از تشکیل مجمع بغیر از ایام تعطیل در محل دفتر شرکت تنظیم
شده و توسط هیات مدیره و بازرسی ،بررسی و تائید گردد و در غیر این صورت وکالتنامه رسمی
حضور در مجمع بایستی به تائید یکی از دفترخانه های اسناد رسمی رسیده باشد.
دســتور جلسه-1 :استماع گزارش هیات مدیره و بازرس -2انتخاب یک نفر بازرس اصلی و یک
نفر بازرس علی البدل به علت اتمام مدت ماموریت -3انتخاب دو نفر هییت مدیره علی البدل به
علت استعفا و برای ترمیم هییت مدیره -4طرح و تصویب حق الزحمه بازرس -5طرح و تصویب
اخراج اعضایی که به تعهدات خود در خصوص تکمیل آورده خود به اســتناد بند  2ماده  17عمل
نکرده اند.ضمنا کلیه کاندیداهای عضویت در ســمت هییت مدیره و بازرســی بایستی حداکثر تا
ظرف مدت هفت روز از تاریخ انتشــار آگهی مذکور مدارک شناســایی ذیل را با مراجعه به دفتر
شــرکت واقع در شــهرک ایثار خیابان  12متری سوم آپارتمان هنرمندان بلوک دو تحویل شرکت
نموده و رسید دریافت دارند.
مدارک شامل :فتوکپی شناسنامه ،تصویر آخرین مدرک تحصیلی ،فتوکپی حکم کارگزینی ،تکمیل
فرم کاندیدای عضویت در سمت هییت مدیره و بازرسی
تاریخ انتشار1400/09/03 :
هیات مدیره شرکت تعاونی مسکن مهر هنرمندان ارومیه

سهام برای ســرمایهگذاری اما اعتماد سهامداران برای
سرمایهگذاری در بورس و ورود سرمایه خود به این بازار
به دلیل نوسانهای اخیر دچار شک و تردید هستند.
این کارشــناس بازار ســرمایه به وجود ابهاماتی مانند
نرخ بهره بانکــی ،عوارض گمرکــی و قیمت گذاری
دستوری در میان فعاالن بازار اشاره کرد و گفت :چنین
مسایلی بر تصمی م سهامداران برای سرمایه گذاری در
بورس تاثیرگذار بوده اســت؛ بنابراین بهتر است هر چه
زودتر سیاســتهای مدنظر در خصوص این مســایل
مشخص شود تا سهامداران قادر به اتخاذ تصمیم برای
سرمایهگذاری در این بازار باشند.
وی معتقد اســت :با توجه به وجــود متغیرهای بنیادی
مناســب و تاثیرگذار بر بازار اما بــه دلیل ابهاماتی که
معامالت بورس را تحت تاثیر خود قرار داده است ،نباید
در انتظار ورود سرمایه و ســرمایهگذاران جدید به این
بازار بود.
بورس در انتظار روزهایی روشن
این کارشناس بازار ســرمایه گفت :با توجه به موقعیت
مناســب ســرمایهگذاری در این بــازار در صورت رفع
ابهامات مطرح شده میتوان در انتظار روزهایی روشن

در معامالت بورس بود.
وی با اشاره به جلســه اخیر وزیر اقتصاد با سهامداران
حقوقی گفت :در ابتدا برخی چنین تصوری را از عملکرد
دولت داشتند که مسووالن به فکر بازار سهام نیستند و
این بازار را به حال خود رها کرده اند اما این جلسه نشان
داد که دولت و مســووالن مربوطه نسبت به روند بازار،
نظارت داشــته و با توجه به وجود وضعیت نامطلوب در
معامالت بورس تصمیم به برگزاری جلسهای برا بهبود
هر چه زودتر روند این بازار گرفتند.
تاجبر ادامه داد :از طرف دیگر سهامداران حقوقی دارای
منابعی خاص نیستند که بتوانند حمایت چندانی را از بازار
داشته باشند ،این امر باعث میشود تا حمایتها از این
بازار به طور مقطعی و کوتاه مدت باشــد و نتوان شاهد
تاثیر چندان بلندمدتی نسبت به اقدامات انجام شده در
این بازار بود.این کارشناس بازار سرمایه با تاکید بر اینکه
در حــال حاضر بازار نیازمند چند عامل اســت تا بتواند
روند صعودی ادامهداری داشــته باشــد ،گفت :در ابتدا
باید حمایتها به طور عملی اجرایی شود تا سهامداران
آسوده خاطر باشند .با توجه به اینکه اعتمادها به مرور به
بازار باز میگردد؛ بنابراین بهتر است حمایتها به طور
مستمر ادامهدار باشد تا سهامداران بتوانند سرمایههای

خود را دوباره وارد این بازار کنند.
وی با بیان اینکه نمیتــوان اعتماد به بازار را در کوتاه
مدت بازگرداند ،گفت :در صورت تاثیر این حمایتها بر
روی تابلوی معامالتی بورس میتوان بار دیگر با خیالی
آسوده نسبت به سرمایهگذاری در بازار سهام اقدام کرد.
به گفته تاجبر ،با توجه به اینکه صحبتهای وزیر اقتصاد
مثبت و از دل بازار بود ،باید در انتظار اجرایی شدن آنها
ماند.

سیستم اقتصادی حاکم در کشور به نفع دالل
و واسطه گران
این کارشــناس بازار ســرمایه افزود :با وجــود اینکه
قیمتگذاری دستوری زمینهســاز ایجاد رانت است اما
متاســفانه به راحتی قادر به حذف آن در اقتصاد کشور
نیســتیم.تاجبر با بیــان اینکه باید واقعبیــن بود و این
موضــوع را پذیرفت که لغو قیمتگذاری دســتوری و
ایجاد فضای رقابتی بــه عنوان موضوعی ایدهآل برای
هر اقتصادی مطرح میشود ،گفت :حذف قیمت گذاری
دســتوری فرآیندی زمان بر است اما به نفع تولیدکننده
و مصرفکننده و به زیان واسطه هایی است که از این
رانت سواستفاده میکنند.

برگ سبز خودرو سواری اسپورتیج رنگ سفید مدل

کارت خــودرو ســواری پرایــد رنگ ســفید مدل

کارت خــودرو ســواری پژو رنگ ســفید مدل

 2014به شــماره موتــور G4KEDH438564

 ۱۳۹۷بــه شــماره موتــور  m136196765و

 1388به شــماره موتور  14188005443و

و شــماره شاســی KNAPC8126E7580600

شــماره شاســی  NAS411100J1128314و

شماره شاسی NAAP03EDX9J045752

و شــماره پــاک  553د  75ایــران  47متعلق به

شــماره پالک  ۶۲۵و  ۹۴ایران  ۳۸متعلق به خانم

و شــماره پالک  316ج  29ایــران  40متعلق

آقای روح اله رهبری نژاد مفقود و از درجه اعتبار

نفیســه مرشــدی مفقود و از درجه اعتبار ســاقط

به آقای پویا مشهدی مفقود و از درجه اعتبار

ساقط است.

است.

ساقط است.

ســند کمپانــی خــودرو ســواری پــژو پارس
رنــگ ســفید مــدل  1396به شــماره موتور
 124K1040168و شــماره شاســی
 NAAN01CE4HH823412و شــماره
پــاک  934د  87ایــران  10متعلــق به آقای
مهرداد خاشی ناصری مفقود و از درجه اعتبار
ساقط است.

ســند ماشــین خــودرو ســواری ســمندLX
رنگ ســفید_روغنی مدل  1391به شــماره
موتــور  12491031585و شــماره شاســی
 NAAC91ACC6CF891780و شــماره
پــاک  868ج  92ایــران  92متعلــق به خانم
زینب حسن نژاد رمی مفقود و از درجه اعتبار
ساقط است.

بــرگ ســبز خــودرو ســواری ســمند رنــگ
ســفید  -روغنــی مــدل  1391بــه شــماره
موتــور  1249031585و شــماره شاســی
 NAAC01CC6CF891780و شــماره
پــاک  868ج  92ایــران  92متعلــق به خانم
زینب حسن نژاد رمی مفقود و از درجه اعتبار
ساقط است.

بــرگ ســبز کامیــون بنــز کمبرســی ١٩٢٤
رنــگ نارنجی مــدل  1389به شــماره موتور
 33592410113078و شــماره شاســی
 37433316606194و شــماره پالک 163
ع  47ایران  59متعلق به خانم ســاره_فاطمه
پراندوجی_غــراوی مفقــود و از درجه اعتبار
ساقط است.

ســند کمپانــی خــودرو ســواری جــک S5
رنــگ ســفید مــدل  1396به شــماره موتور
 HFC4GA31DH0007130و شــماره
شاســی  NAKSH7323HB140014و
شــماره پالک  798د  63ایران  11متعلق به
خانم الهــه درویش مفقــود و از درجه اعتبار
ساقط است.

بــرگ ســبز خــودرو ســواری پــژو پــارس
رنــگ ســفید مــدل  1396به شــماره موتور
 124K1040168و شــماره شاســی
 NAAN01CE4HH823412و شــماره
پــاک  934د  87ایــران  10متعلــق به آقای
مهرداد خاشی ناصری مفقود و از درجه اعتبار
ساقط است.

بــرگ ســبز خــودرو ســواری ســاندرو رنــگ
ســفید مــدل  1395بــه شــماره موتــور
 R028605_K4MC697و شــماره شاسی
 NAPBSRBYAG1008977و شــماره
پــاک  745و  28ایــران  99متعلــق به خانم
الهه شــاه بابا مفقود و از درجه اعتبار ســاقط
است.

برگ ســبز خودرو سواری پراید رنگ نقره ای
مــدل  1385به شــماره موتــور 1580984
و شــماره شاســی  s1412285873943و
شــماره پالک  889ج  74ایران  88متعلق به
خانم نســرین واعظی مفقود و از درجه اعتبار
ساقط است.

