
4

معامالت الگوریتمی، معامالتی است که توسط 
می شود،  انجام  متفاوت  تعریف های  با  ربات ها 
انجام  سرعت  به  و  ثانیه  چند  در  را  معامالت 
می دهند. اما اینکه فناوری های به روز به خدمت 
بازار بیاید هیچ مشکلی نداشته و باعث شکوفایی 
بازار خواهد شد، اما چرا در شرایط فعلی معامالت 
الگوریتمی برای بازار سرمایه غیر منصفانه است؟، 

در این گزارش به آن خواهیم پرداخت.
بررسی معامالت الگوریتمی در بازار ایران و 

بازار جهانی
جهانی  بازار  در  معامالت  راهکارهای  از  یکی 
نوع  دو  توسط  که  است  الگوریتمی  معامالت 
سرمایه گذار عمده یعنی بانک ها و مؤسسات مالی 
و یا بازارگردان ها استفاده می شود، در بورس های 
و  معامالت  عمق  بودن  باال  دلیل  به  بین المللی 
نبودن پدیده ای به نام صف خرید یا صف فروش 
استفاده از این فناوری به نفع بازار تمام می شود، 
و  فروش  دلیل صف های  به  ایران  بورس  در  اما 
خرید و کم بودن عمق بازار، معامالت الگوریتمی 
خرد  سهامداران  از  نوسان گیری  برای  راه  تنها 

فراهم کرده است.
پایگاه خبری سازمان بورس، جدیداً در مطلبی 
دسترسی  برای  کارگزاری   ۱۸ است؛  آورده 
الگوریتمی«  »معامالت  به  حقیقی  معامله گران 
وضوح  به  بورس  سازمان  اما  شده اند،  مشخص 
مشخص نکرده که معامالت الگوریتمی آیا برای 

سهامداران حقیقی برای سهامداران خرد زیر ۲۰۰ 

میلیون تومان نیز فعال می شود یا خیر؟
اما دادگستری تهران پس از بررسی مستندات 
الگوریتمی  معامالت  فعلی  »روند  است:  معتقد 
مستمر  زیان  عامل  بازارگردانی  فعالیت  و 

سهامداران است.«
معامالت الگوریتمی و فعالیت بازارگردانی 

عامل زیان مستمر بورس است
دادگستری  حقوقی  معاون  بهروزی  نعمت اله 
حقوقی  معاونت  به  نامه ای  طی  تهران  استان 

سازمان بازرسی کل کشور، عدم رعایت الزامات 
بازار  فعالیت  و  الگوریتمی  معامالت  قانونی 
دانست  سهامداران  مستمر  زیان  عامل  را  گردانی 
و  قوانین  صحیح  اجرای  بر  نظارت  لزوم  بر  و 

دستورالعمل های قانونی تاکید کرد.
اشاره  آن  به  گزارش  ابتدای  در  که  همانگونه 
در  پول  و  داشته  کمی  عمق  که  بازاری  در  شد، 
جریان نباشد، استفاده از معامالت الگوریتمی تنها 
مردم  از  را  مالی  نهادهای  نوسان گیری  می تواند 
که  شرکتی  نمونه  عنوان  به  کند،  تسهیل  عادی 
در  مثبتی  بسیار  خبر  و  بسازد  باال   eps توانسته 
از  یک باره  به  معامالت  آغاز  صبح  دارد،  صنعت 
می دهد،  نشان  این  و  دسترس خرید خارج شده 
را  الگوریتم  با  مقابله  قدرت  خرد  سهامداران 
واقعیت  همین  نیز  فروش  وضعیت  در  ندارند، 
صدق کرده و معامالت الگوریتمی می تواند قبل از 
دیگران وضعیت فروش را فراهم کند. الگوریتم ها 
توانایی پیاده سازی فیلترهای آماده خرید و فروش 
افراد  رو  این  از  و  داشته  سریع  صورت  به  را 

حرفه ای بازار نیز توانایی مقابله با آن را ندارند.
بازار  پیشرفت  برای  الگوهای جهانی  از  استفاده 
سرمایه تنها در صورتی قابل توجیه است که بازار 
ایران عمق کافی را داشته و چرخش پول پرقدرتی 
با  ایران  سرمایه  بازار  امروز  شرایط  باشد،  داشته 
معامالت خرد میانگین ۲ هزار میلیارد تومان باعث 
شده، الگوریتم ها بالی جان سهامداران خرد باشند.

بورس

چرا استفاده ازمعامالت الگوریتمی به سهامداران بورس ضرر وارد کرد؟
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ابهامات بودجه ای بورس 
بررسی می شود

از  دارایی  و  اقتصادی  امور  وزیر  مشاور 
کمیته ای  در  بورس  بودجه ای  ابهامات  بررسی 
عرضه  در خصوص  گفت:  و  داد  خبر  مشترک 
اقداماتی در  خودروهای پرتیراژ در بورس کاال 

جریان است.
حمیدرضا فوالدگر اظهار کرد: بازار سهام در 
از  بسیاری  ارزندگی  وجود  با  فعلی  وضعیت 
شرکت های سودده با چند ابهام مهم روبروست 
تزریق  و  معامالت  حجم  افزایش  از  مانع  که 
نقدینگی حقیقی ها می شود. از جمله این ابهامات 
می توان به تداوم قیمت گذاری دستوری دولتی، 
نرخ خوراک گاز صنایع در بودجه ۱۴۰۲، نرخ 
افزایش  و  درصد   ۲۱ باالی  بانکی  بین  سود 

فاصله نرخ دالر نیما و آزاد اشاره کرد.
مشاور وزیر امور اقتصادی و دارایی افزود: البته 
در مساله قیمت گذاری دستوری، طی هفته های 
اخیر چند مدل خودرو در بورس کاال پذیرش 
موفقیت آمیز  آن  معامالت  که  شده  عرضه  و 
به نظر می رسد که در خصوص عرضه  بوده و 
اقداماتی در  خودروهای پرتیراژ در بورس کاال 

جریان است.
فوالدگر با بیان اینکه همچنین پس از مدت ها 
پیگیری، تایر خودرو نیز در بورس کاال پذیرش 
افزود: در خصوص نرخ خوراک گازی و  شد، 
موارد بودجه ای نیز با پیگیری وزیر اقتصاد مقرر 
این  به  رسیدگی  و  تشکیل  مشترکی  کمیته  شد 

موارد در بودجه در نظر گرفته شود.
در  دارایی  و  اقتصادی  امور  وزیر  مشاور 
از  تبعی  فروش  اختیار  اوراق  انتشار  خصوص 
اوراق  گفت:  نیز  بازار  در  بزرگ  ناشران  سوی 
اختیار فروش تبعی یکی از ابزارهای متداول در 
بازارهای جهانی برای کاهش ریسک سهامداران 
بازه های  در  سهام  بیمه کننده  نوعی  به  و  بوده 
عمده  سهامدار  که  معنا  این  به  است؛  مشخص 
فروش  اختیار  اوراق،  این  فروش  و  انتشار  با 
سهام در قیمت و زمان مشخص را به خریداران 
کمترین  با  ابزار  این  که  می کند  اعطا  اوراق 
هزینه، ریسک های معامالتی سهام را به حداقل 

می رساند.
فوالدگر اظهار کرد: مصوبه اخیر در خصوص 
در  اما  است،  تبعی تصمیم خوبی  اوراق  انتشار 
کنار آن باید مسائل و ریسک های ریشه ای بازار 

سهام که اشاره شد مورد توجه قرار گیرند.

وصول صورت حساب های 
الکترونیک ۲۰۰ شرکت 

بورسی تا هفته آینده
داود منظور رئیس سازمان امور مالیاتی کشور 
در پاسخ به سؤالی درباره فشار مالیاتی به استان 
بر  مالیات  وصول  موضوع  در  گفت:  اصفهان 
قانون  همچنین  و  بودجه  چارچوب های  اساس 
مالیات های مستقیم و قانون ارزش افزوده عمل 
با  البته  نمی دهیم  انجام  آن  از  فراتر  و  کنیم  می 
توجه به ظرفیت های مختلفی که استان ها دارند، 
برای  ساالنه  بودجه  قانون  در  که  مالیاتی  میزان 
استان ها پیش بینی میشود با هم متفاوت است.  
باالتری  مالیاتی  ظرفیت های  استان ها  از  برخی 
دارند، مراکز صنعتی در آن استان تراکم بیشتری 
کمتر  آنها  در  معاف  فعالیت های  نسبت  و  دارد 
آنها وجود  بیشتری در  و فعالیت های خدماتی 
ملی  تولید  ظرفیت های  اساس  بر  بنابراین  دارد 
و ظرفیت های ارزش افزوده در استان ها میزان 

مالیات بین استانها متفاوت است.
رئیس سازمان امور مالیاتی گفت: استان اصفهان 
همین  و  است  مالیات  وصول  در  استان  دومین 
حفظ  همیشه  گذشته  سال  چند  طی  را  نسبت 
کرده و بعد از استان اصفهان به عنوان مثال استان 
بوده  هرمزگان  استان  اخیر  سال های  و  کرمان 
است. طبیعتا استانهایی که منابع معدنی باالتری یا 
منابع نفتی بیشتری دارد و یا پتانسیل های تولید 
تأمین  را  بیشتری  مالیات  دارند  بیشتری  صنعتی 
امسال  و  گذشته  سال  طی  در  ما  ولی  می کنند. 
سعی کردیم که توزیع و رشد مالیات را بین همه 
استان ها با توجه به توانمندی ها و شکاف مالیاتی 
دهیم  انجام  عادالنه  رویکرد  با  دارد  وجود  که 
استان های کم  امسال شاهد هستیم که حتی  و 
درآمد مانند ایالم، خراسان جنوبی و کردستان هم 
رشد مالیات شان نسبت به سالهای گذشته قابل 
توجه بود و در این استان ها ما شاهد رشد حدود 
هستیم  درصد   ۵۰ از  بیشتر  حتی  و  درصد   ۵۰
و این رشد از طریق فعال شدن ظرفیت های بر 

زمین مانده مالیاتی محقق شده است.
وی درباره الیحه دولت برای اجرای تدریجی 
مؤدیان  سامانه  و  فروشگاهی  های  پایانه  قانون 
به  فروشگاهی  های  پایانه  قانون  کرد:  اظهار 
اینکه  بر  فرض  که  است  شده  تنظیم  گونه ای 
فعاالن  همه  برای  یکجا   به صورت  قانون  این 
تدریج  قانون  اجرای  در  و  شود  اجرا  اقتصادی 
پیش بینی نشده بود اما با توجه به اینکه اجرای 
این قانون تقریبًا ۶ یا ۷ میلیون فعال اقتصادی را 
احراز  آمادگی هایی  باید  آنها  و  کند  می  درگیر 
کنند که بتوانند پایانه های فروش خود را مجهز 
ارسال  و  تولید  و  افزاری  نرم  های  برنامه  به 
صورت حساب الکترونیکی کنند و این آمادگی 
یکباره حاصل نمی شود. بر این اساس الیحه ای 
را به قید دو فوریت به مجلس ارائه کردیم که 
به ما اجازه بدهند قانون به صورت تدریجی تا 

پایان سال آینده اجرا شود.

وقتی موج فروش در یک بازار به راه می افتد، 
همه افراد فعال در آن بازار پا پس کشیده و این 
وضعیت به شدت و سرعت و در همه بازار اتفاق 
می افتد، البته همیشه برخی از نمادها استثنا بوده و 
با فعالیت بازارگردان های حرفه ای می توانند حتی 
در بازار نزولی هم نمادی را سبز رنگ نگه دارند 
اما این اتفاق هم تنها در نمادهایی اتفاق می افتد 

که ارزش بازار کمی دارند.
مستثنی  اصل  این  از  نیز  ایران  سرمایه  بازار 
در  پی  ریزش های  با  اخیر  هفته های  در  و  نبوده 
پی مواجه شده است، اما این ریزش ها به معنای 
این نیست که قرار است همیشه وضعیت بورس 

همین گونه باشد.
تئوری اقتصادی وارن بافت

وضعیت  تنها  بورس  گذاران  سرمایه  از  برخی 
بینی  پیش  با  و  کرده  بررسی  را  شرکت  بنیادی 
فروش  یا  خرید  را  سهم  یک  بنیادی  وضعیت 
افراد همیشه گزارش های  نوع  این  البته  می کنند، 
به  و  کرده  بررسی  را  شرکت ها  ماهانه 
صورتمالی های شرکت به ویژه صورتمالی ۶ ماهه 
و یک ساله نگاهی ویژه دارند و آن قدر این کار 
را تکرار کرده که به یک مهارت ذاتی در این امر 
رسیده و می توانند بهتر از تکنیکالیست ها قیمت 

سهم را در آینده پیش بینی کنند.
سرمایه  و  بنیادی  نگاه  از  بورس  کردن  نگاه 
گذاری بلند مدت بیشتر برای افرادی ممکن است 
هدفمند  صورت  به  و  داشته  کالن  سرمایه  که 
سهمی را خرید یا فروش می کنند، البته افرادی نیز 
هستند که با سرمایه خرد نگاه بنیادی به یک سهم 
طوالنی  چندان  نه  مدتی  در  توانسته اند  و  داشته 

سرمایه خود را ۱۰ تا ۳۰ برابر کنند.
بورس به شدت جذاب خواهد شد

افراد حرفه ای و با تجربه بورس همیشه سابقه 
از  داشته اند،  را  بورس  رویش های  و  ریزش 
آخر  سال  تا  گرفته  اصالحات  دولت  آخر  سال 
دولت احمدی نژاد و روحانی، این نوع افراد به 
نکنده و  بازار دل  از  با ریزش بورس  هیچ وجه 
اما  هستند،  بازار  کالن  سودهای  منتظر  همیشه 

نکته اینجاست این افراد یا وارد مقوله سهامداری 
عمده شده اند و نوسان یک تا چهار ساله بورس 
بین  فعالیت  یا  نیست و  آنها مؤثر  در تصمیمات 
ریزش  و  رکود  دوران  در  و  آموخته  را  بازاری 

استراتژی های مختلف برای معامالت دارند.
همیشه بعد از رسیدن قیمت ها به حمایت های 
جذاب  شدت  به  قیمت ها  که  زمانی  و  مهم 
بورس  برای  دولت  و  بورس  سازمان  می شود، 
تغییر  با  بازار  باره  یک  به  و  کرده  اندیشی  چاره 
که  است  این  حقیقت  می شود،  مواجه  وضعیت 
بازار سرمایه ای که دولت ۷۴ درصد در آن سهم 
دارد نیز تنها به اظهارات دولتمردان توجه نکرده 
بازار  یعنی  است،  خود  زیان  و  سود  دنبال  به  و 
همیشه دنبال ارزش ذاتی بوده و زمانی که ارزش 
ذاتی بازار به مکان دلخواه برسد، حقوقی ها پی در 
پی وارد شده و در حال خریداری سهم ها هستند.
بازار سرمایه برای فتح قله سرسخت یک میلیون 
و ۶۰۰ هزار واحد باید مؤلفه های بنیادی به ویژه 
با  اما  ببیند،  اساسی  تغییر  حال  در  را  بهره  نرخ 
همین وضعیت و با همین نرخ بهره بازار می تواند 
 ۶۰۰ و  میلیون  یک  ناحیه  تا  خوب  صعود  یک 
هزار واحد داشته باشد که پیش بینی می شود در 
هفته های آتی رخ دهد. البته وضعیت بازار سرمایه 
در کالن وابستگی به عوامل مختلف دارد و این 
پیش بینی برای زمانی است که وضعیت سیاسی، 

امنیتی و اجتماعی کشور مانند امروز باشد.
آیا بورس به کف رسیده است؟

بازار را در محدوده  از کارشناسان کف  برخی 
یک میلیون و ۲۱۱ هزار واحد طرح ریزی کرده 
و برخی دیگر معتقدند کف بازار تا یک میلیون 
و ۱۰۰ هزار واحد است، اما واقعیت آن است که 
نمی توان کف دقیقی برای شاخص کل معین کرد، 
باشد  امروز  محدوده  همین  شاخص  کف  شاید 
بورس و دولت  رایزنی سازمان  با  که  به شرطی 
شود،  جذاب  شدت  به  بازار  بنیادی  مؤلفه های 
می شود  جذاب  شدت  به  بورس  می توان  پس 
به شدت  بازار  بنیادی  مؤلفه های  اینکه  شرط  به 

جذاب شود.

پول های پارک شده به بازار سرمایه می آید

اوراق  و  بورس  سازمان  رئیس  عشقی  مجید 
بهادار در جلسه ای با اعضای کانون کارگزاران در 
خصوص چالش های این صنعت، اظهار کرد: در 
زمان رکود و ریزش بازار با مسائل و دغدغه های 
آنها  رفع  و  حل  که  می شویم  مواجه  پیچیده تری 
نیازمند همفکری و همکاری تمامی ارکان ها است. 
در شرایط فعلی و با کاهش ارزش سهام، ریسک 
نهادهای مالی افزایش پیدا می کند، بنابراین نیاز به 

مراقبت و توجه بیشتری احساس می شود.
صنعت  بازار،  نزول  با  کرد:  تشریح  عشقی 
صدمه  مالی  نهادهای  سایر  از  بیش  کارگزاری 
می بیند و با چالش های جدی تری روبه رو می شود؛ 
متأسفانه تاکنون این ریسک ها به درستی شناسایی 
پیشگیری  برای  صحیحی  ابزار  و  نشده  احصا  و 
در حقیقت  است.  نشده  گرفته  بکار  آن  وقوع  از 
تنها بحث مدیریت ریسک  طی سال های گذشته 
بهبود  جهت  در  کارگزاری ها  اعتباری  تسویه 
فضای این صنعت پیش گرفته شد و تاکنون تفاوتی 
نظر  از  کارگزار  کوچک ترین  و  بزرگ ترین  میان 
است، که همین مسئله  نیامده  به وجود  فرآیندی 
می تواند ریسک صنعت را افزایش بدهد؛ بنابراین 

باید اقدامات جدی در این خصوص شکل بگیرد. 
از آنجایی که کانون کارگزاران شناخت موشکافانه 
و عمیق تری به این صنعت دارد، پیشنهاد می شود 
که ریسک ها را شناسایی و راهکارهای خود را در 

رفع آنها پیشنهاد کند.
کانون  اینکه  به  اشاره  با  بورس  سازمان  رئیس 
برای  را  مشترک  دغدغه های  باید  کارگزاران 
کند،  پیشنهاد  و  جمع بندی  نهایی  تصمیم گیری 
ایده های  ریسک ،  وقوع  از  پشگیری  برای  گفت: 
به  می توان  آن  جمله  از  که  دارد  وجود  مختلفی 
کارگزاری ها،  توسط  اکانت  ترید  فعال سازی 
ضوابط  ایجاد  کارگزاران،  درجه بندی  و  تقسیم 
کرد  اشاره  و...  پایاپای  اتاق های  عضویت  برای 
است.  بررسی  نیازمند  موارد  این  از  یک  هر  که 
در گذشته مصوبات شتاب زده ای منتشر می شد که 
زیادی درگیر می کرد؛  تا سال های  را  کل صنعت 
خالء های  سریع تر  هرچه  که  است  بهتر  بنابراین 
در  اجرایی  تصمیماتی  و  بشود  شناسایی  موجود 
واسطه  این  به  تا  بگیرد  شکل  کارگزاران  کانون 
به طور  نشوند؛  متحمل  را  کارگزاری ها صدماتی 
نمونه اجرایی شدن راهکاری همچون ترید اکانت 

می تواند کل صنعت را متحول می کند.
عشقی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره 
به دیگر ریسک های صنعت کارگزاری، بیان کرد: 
بخشی از ریسک های این صنعت مربوط به نزول 
بازار سهام می شود و طی دو سال و دو ماه گذشته 
با این روند کاهشی مواجه بودیم؛ از این رو باید 
ممکن  تا حد  که  داده شود  اثر  ترتیب  نحوی  به 
سرمایه  بازار  بخش های  تمامی  برای  چالش  این 

به حداقل برسد.
دشواری  روزهای  با  اکنون  اینکه  بیان  با  وی 
صنعت  درآمد  کرد:  ابراز  هستیم،  روبه رو 
کارگزاری از کارمزدهاست و به همین خاطر این 
صنعت با فشار مضاعفی روبه رو است. صرف نظر 
زیرساخت ها  و  بازار  توسعه  فعلی،  شرایط  از 
هزینه های ثابتی دارد و توسعه الجرم باید انجام 
بشود. کاهش ارزش معامالت انجام این الزامات 
ارکان  عایدی ها  کاهش  و  است  کرده  دشوار  را 
بازار و سازمان بورس را نیز مبتال می کند. کاهش 
فشار  بازار  نهادهای  همه  به  معامالت  ارزش 
آورده اما باید با مدیریت، این دوره را پشت سر 

بگذاریم.

عشقی: باید به دنبال راهکارهای تحولی برای کاهش ریسک کارگزاران باشیم

آبی  منابع  به وضعیت  اشاره  با  قاسم ساعدی، 
تدابیری  اتخاذ  لزوم  بر  تاکید  با  در سطح کشور 
کرد:  بیان  آبی  منابع  صحیح  مدیریت  منظور  به 
همه کارشناسان و مردم اطالع دارند که کشور در 
شرایط خشکسالی قرار  دارد و  از لحاظ ذخایر 
منابع آبی شرایط مناسبی نیست و در استان های 
مرکزی با نشست سفره های آب زیر زمینی و در 
استان های جنوبی با خشک شدن رودخانه ها و 
کم شدن ذخایر آب پشت سدها  مواجه هستیم،  
این  نیز  و سمنان  مانند خراسان  هایی  استان  در 

شرایط حاکم است.
کمیسیون  عضو  این 
در  مجلس  انرژی 
امروز  کرد:  اظهار  ادامه 
در  کشور  پایتخت 
کاهش  تهدید  معرض 
قرار  آبی  ذخایر  شدید 
استان  و  است  گرفته 
کماکان  نیز  دیگر  های 
رو  روبه  چالش  این  با 
هستند. استان خوزستان 
که  است  سد   ۹ دارای 
آبی  ذخایر  وضعیت 
نامناسب  آنها  پشت  در 
های  ن  استا  در  است. 

مرکزی نیز وضعیت آب چاه ها و قنات ها چندان 
مناسب نیست. به طور کلی کشور با بحران کمبود 
منابع  مدیران  داریم  انتظار  که  است  مواجه  آب 
بر  باید  کنند.  مدیریت  را  بحران  این  آبی کشور 
تامین  آن  برای  آبی  منابع  فرد  هر  سرانه  اساس 
در  دارند که کشور  را  این درک  نیز  مردم  شود. 
شرایط خشکسالی بوده و این وضعیت از دو سال 
این  شود  می  بینی  پیش  است.  شده  شروع  قبل 
وضعیت ظرف چند سال آینده نیز ادامه پیدا کند.
نماینده مردم دشت آزادگان در مجلس شورای 
اسالمی، تصریح کرد: انتظار می رود مردم اصل 
صرفه  دهند.  قرار  اولویت  در  را  جویی  صرفه 
جویی در مصرف آب و جلوگیری از هدر رفت 
آن باید به عنوان یک اصل و مسئولیت اجتماعی 
در جامعه دنبال شود. باید برای تامین آب شرب 

آبی  منابع  حداقل  از  حداکثری  استفاده  مردم 
مدیریت  باشیم.  داشته  کشور  سطح  در  موجود 
منابع آبی باید نسبت به سال های گذشته موثرتر 

و علمی تر باشد.
گذشته  سالیان  از  ما  کرد:  تاکید  ادامه  در  وی 
نسبت به نوع مدیریت منابع آبی گله مند هستیم. 
بحران کنونی آب وضعیت تهدید آمیزی است و 
این حوزه  در  سوءمدیریت  از  عنوان  هیچ  به  ما 
نخواهیم گذشت و باید از راهکارهای علمی برای 
بتوانیم  تا  استفاده کرد  از بحران آب  برون رفت 
بر  که  بحرانی  تهدید  این  از 
است  انداخته  سایه  کشور 
دیگر  سوی  از  کنیم.  عبور 
نیز  در حوزه آب کشاورزی 
غلطی  های  سیاست  بعضا 
برخی  در  است.  شده  اتخاذ 
از استان ها ۵۰ درصد مجوز 
کشت داده شده است اما باز 
امکان  نیز  میزان  همین  به 
تامین آب برای کشت وجود 

ندارد.
این عضو کمیسیون انرژی 
در طول  باید  افزود:  مجلس 
این سال ها روش های نوین 
شد  می  داده  ترویج  آبیاری 
که متاسفانه این اتفاق رقم نخورده است و هنوز 
که هنوز است شیوه آبیاری محصوالت کشاورزی 
در خیلی از استان ها به روش سنتی اجرایی می 
با  شود. در صورتی که وزارت جهاد کشاورزی 
ها  مدت  از  باید  روزها  این  بینی وضعیت  پیش 
آبیاری  نوین  های  روش  ترویج  سمت  به  پیش 
و کشت محصوالت کم آب بر حرکت می کرد. 
آبیاری  تجهیزات  تامین  برای  بیشتری  منابع  باید 
شد.  می  داده  تخصیص  مناطق خشک  در  نوین 
متاسفانه این حلقه مفقوده تا به امروز در وزارت 
کشاورزی وجود داشته است. متاسفانه در بحث 
این  با  قسمتی  صرفا  نوین  های  آبیاری  ترویج 
عنوان نام گذاری شده است اما در عمل هیچ کار 
جدی صورت نگرفته است و این انتقاد به وزارت 

جهاد کشاورزی وارد است.

کشور در وضعیت بحرانی منابع آبی قرار دارد 

در بسته ۱۰بندی حمایت فوری از بازار سرمایه 
مصوباتی از جمله بیمه شدن اصل و سود سهام 
مردم در یک سال آینده تا واریز شدن منابع جهت 
حمایت از سهام شرکت های تولیدی بزرگ کشور 

دیده می شود.
بازار سرمایه که در هفته   بسته جامع حمایتی 
گذشته طراحی و در جلسات رده عالی مقامات 
اقتصادی کشور مطرح شده بود، از امروز اجرایی 

می شود. این بسته شامل:
۱. بیمه کردن سهام حاضر در پورتفوی اشخاص 
حقیقی تا سقف ۱۰۰ میلیون تومان برای هر نفر 
حقیقی  کدهای  تعداد  از  درصد   ۹۶ حدود  )که 
فعال حاضر در بازار را تشکیل می دهند( از طریق 
انتشار عمومی اوراق تبعی و خرید توسط سرمایه 

گذاران صورت می گیرد.
و  بوده  ساله  یک  اوراق  این  اعمال  رسید  سر 
مبلغ تعهد خرید ۲۰ درصد باالتر از ارزش ترکیب 
سبد افراد در آخرین روز معامالتی چهار شنبه، ۴ 

آبان ۱۴۰۱ است و بر اساس ترتیباتی که سازمان 
بورس اعالم می کند اعمال و اجرایی خواهد شد.

روی  بر  فروش  تبعی  اختیار  اوراق  انتشار   .۲
تا  ثابت  درآمد  های  صندوق  در  موجود  سهام 
اصل  تضمین  با  ریال  میلیارد  هزار   ۴۰۰ سقف 
اساس  بر  دوره  ابتدای  در  سهام  سبد  ارزش 

ترتیباتی که سازمان بورس اعالم می کند.
سررسید  در  تعهدات  ایفای  برای  الزم  )منابع 
تامین  از محل بودجه سال ۱۴۰۲  اوراق مذکور، 

می گردد.(
صندوق های  توسط  جدید  منابع  تزریق   .۳
حاکمیتی برای خرید سهام در بازار سرمایه و به 

مرور افزایش مبلغ مذکور.
سال  بودجه  ردیف  در  مندرج  منابع  واریز   .۴
۱۴۰۱ به صندوق تثبیت از روز شنبه جمعًا به مبلغ 

حدود ۵۰ هزار میلیارد ریال.
۵. هماهنگی، نظارت و پایش مستقیم و مستمر 
شامل  سرمایه  بازار  حقوقی  اشخاص  فعالیت 

صندوق  دولتی،  شبه  مالی  نهادهای  و  شرکت ها 
حمایت  و  نظامی  نهادهای  و  بازنشستگی  های 
مدیریت خود  ناشران تحت  از سهام  نهادها  این 
انجام  بازار، و  ثبات در  تا زمان  و توقف فروش 
انتشار  و  سهام  از جمله خرید  حمایتی  اقدامات 

اوراق تبعی حمایتی.
وزارت  و  مرکزی  بانک  مشترک  همکاری   .۶

اقتصاد جهت مدیریت نرخ سود.
همچنین با تصویب هیئت مدیره سازمان بورس 

نیز موارد ذیل اجرایی خواهد شد.
۷. افزایش سپرده گذاری مستقیم سازمان بورس 

نزد صندوق تثبیت.
۸. محدود کردن بخش فروش بازارگردان ها تا 

اطالع ثانوی.
بهادار و عرضه  اوراق  نویسی  پذیره  توقف   .۹
های اولیه تا زمان بازگشت ثبات به بازار سرمایه.
۱۰. بازگشت زمان جلسه معامالتی در فرابورس 

به روال سابق از ساعت ۱۳ به ۱۲ و ۳۰ دقیقه.

جزئیات بسته ۱۰بندی حمایت از بازار سرمایه اعالم شد

                                       
)توجه : متقاضیان باید تا مورخه 1401/08/07 اقدام به دریافت اسناد از سامانه ستاد نمایند% (

شهرداري سراب در نظر دارد به استناد بند اول مصوبه شماره ۸۹ مورخه ۱۴۰۱/۰۴/۱۳  شوراي محترم اسالمي شهر سراب تعداد۷ قطعه زمین مسکونی واقع در خیابان 
بسیج شمالی کوی نرگس ۵ پالک ثبتی ۲۴۴/۲۱۵۳ قطعه های شماره های چهار ،پنج ،شش،هفت،هشت،نه وده را بصورت ۶۰ درصد نقد و۴۰درصد در اقساط یکساله 

و از طریق مزایده کتبي با شرایط ذیل واگذار نماید %
۱-قطعه شماره۴زمین مسکونی دارای پالک ثبتی ۲۱۵۳/۲۴۴مساحت ۲۳۶/۸۴ متر مربع مربع از قرار هر متر مربع ۸۵/۰۰۰/۰۰۰ ریال جمعا به مبلغ ۲۰/۱۳۱/۴۰۰/۰۰۰ ریال

۲-قطعه شماره ۵ زمین مسکونی دارای پالک ثبتی ۲۱۵۳/۲۴۴مساحت ۲۱۷/۹۴ مربع از قرار هر متر مربع ۷۵/۰۰۰/۰۰۰ ریال جمعا به مبلغ ۱۶/۳۴۵/۵۰۰/۰۰۰ ریال
۳- قطعه شماره ۶  زمین مسکونی دارای پالک ثبتی ۲۱۵۳/۲۴۴مساحت ۲۰۹/۸۰ متر مربع از قرار هر متر مربع ۶۵/۰۰۰/۰۰۰ ریال جمعا به مبلغ ۱۳/۶۳۷/۰۰۰/۰۰۰ ریال

۴-قطعه شماره ۷ زمین مسکونی دارای پالک ثبتی ۲۱۵۳/۲۴۴مساحت ۲۰۴/۴۶ متر مربع از قرار هر متر مربع ۶۷/۰۰۰/۰۰۰ ریال جمعا به مبلغ ۱۳/۶۹۸/۸۲۰/۰۰۰ ریال
۵-قطعه شماره ۸ زمین مسکونی دارای پالک ثبتی ۲۱۵۳/۲۴۴مساحت ۲۴۳/۸۵ متر مربع از قرار هر متر مربع ۹۵/۰۰۰/۰۰۰ ریال جمعا به مبلغ ۲۳/۱۶۵/۷۵۰/۰۰۰ ریال
۶-قطعه شماره ۹ زمین مسکونی دارای پالک ثبتی ۲۱۵۳/۲۴۴مساحت ۲۵۵/۱۸ متر مربع از قرار هر متر مربع ۸۵/۰۰۰/۰۰۰ ریال جمعا به مبلغ ۲۱/۶۹۰/۳۰۰/۰۰۰ ریال

۷-قطعه شماره ۱۰ زمین مسکونی دارای پالک ثبتی ۲۱۵۳/۲۴۴مساحت ۲۵۸/۴۳ متر مربع از قرار هر متر مربع ۶۷/۰۰۰/۰۰۰ ریال جمعا به مبلغ ۱۷/۳۱۴/۸۱۰/۰۰۰ ریال
ب : شرایط مزایده: ۱-متقاضیان بایستي ۵ درصد قیمت پایه قطعه زمین ها را به عنوان سپرده به حساب ۲۰۱۱۱۱۲۳۶۷۸۱۸۳ شهرداري نزد بانک قرض الحسنه مهر ایران شعبه 
سراب واریز و فیش مربوطه را بعد از ثبت در سامانه ستاد  به همراه درخواست کتبي و مبلغ پیشنهادي و رسید ثبت سامانه ستاد در پاکت سربسته)سپرده واریزی پاکت الف ، 
تائیدیه ثبت در سامانه ستاد در پاکت ب ، قیمت پیشنهادی خود را مطابق برگ پیشنهاد قیمت در )پاکت ج( و  مجموع را در پاکتی مناسب سربسته و مهر شده تحویل نمایند از 

تاریخ نشر آخرین آگهي حداکثر تا ده روز تا آخر وقت اداری ۱۴۰۱/۰۸/۱۷  به دبیرخانه شهرداري تحویل و رسید دریافت دارند۰ 
۲-  شهرداري در رد یا قبول هر یک از پیشنهادات مختار است۰

۳-  به تقاضاهاي مخدوش ، مبهم و فاقد سپرده ترتیب اثر داده نخواهد شد۰
۴-  هزینه هاي متعلقه ) نشر آگهي ، دارائي و دفترخانه و ... ( به عهده برنده مزایده خواهد بود۰

۵- سپرده نفرات اول تا سوم تا عقد قرارداد با برنده مزایده مسترد نخواهد شد و در صورت انصراف هر یک از برندگان سپرده آن به نفع شهرداری ضبط خواهد شد . 
۶-متقاضیان جهت کسب اطالعات بیشتر به دایره فني و شهرسازي یا درآمد مراجعه و یا با شماره تلفن های  ۶۸ – ۴۳۲۲۸۱۶۷ تماس حاصل نمایند۰  ل ۹۰۲

۷-شماره مزایده ثبت شده در سامانه ستاد۲۰۰۱۰۰۵۸۱۳۰۰۰۰۱۴
۸- متاضیان جهت ارائه قیمت به سامانه ستاد مراجعه فرمایند%              

»آگهـي مزایده« فروش هفت  قطعه زمین با کاربری مسکونی
 مرحله اول نوبت دوم

محمدرضا علیپورآزاد- شهردار سراب


