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«ابتکار» دالیل رشد دوباره شاخص بورس را بررسی کرد

ُمسکن سبز در رگهای بورس

احتمال تمدید زمان بارگذاری
مدارک وام اجاره

معاون وزیر راه و شهرسازی با بیان اینکه
 ۳۵۵هزار نفر واجد شرایط دریافت وام ودیعه
مسکن هستند ،گفت :درصورتی که تعداد قابل
توجهی از افراد موفق به بارگذاری و تکمیل
مدارک خود در سامانه اقدام ملی نشده باشند
این مهلت را تمدید می کنیم.
به گزارش ایسنا ،محمود محمودزاده معاون
وزیر راه و شهرسازی اظهار کرد :حدود ۳۵۵
هزار نفر از کسانی که برای دریافت وام کمک
ودیعه مسکن ثبتنام کرده بودند واجد شرایط
شناخته و برای تکمیل مدارک در سامانه اقدام
ملی به آدرس  Tem.mrud.irدعوت شدند.
از این تعداد تاکنون  ۱۲۰هزار نفر مدارک را
تکمیل و به کارتابل بانک معرفی شدهاند.
وی با اشاره به تعداد پروندههای دریافت وام
اجاره در بانکها افزود :تا امروز بیش از  ۱۵هزار
پرونده دریافت وام اجاره در بانکها تشکیل و
 ۸۵۰۰فقره تسهیالت پرداخت شده است.
معاون وزیر راه و شهرسازی در ادامه
صحبتهایش با بیان اینکه  ۱۵بانک و موسسه
مالی اعتباری مسئولیت پرداخت کمک ودیعه
اجاره را بر عهده دارند گفت :عملکرد بانکها
بعد از آن متفاوت است تعدادی از بانکها به
این فرآیند سرعت دادهاند و برخی دیگر روند
کندتری دارند اما به طور کلی شرایط نسبت به
قبل بهتر شده است.
محمو دزاده همچنین در پاسخ به این سوال
که آیا احتمال تمدید مهلت بارگذاری مدارک
دریافت وام اجاره در سامانه اقدام ملی برای
جاماندگان وجود دارد ،گفت :باید آخرین
وضعیت را ببینیم اگر تعداد کسانی که موفق
به تکمیل مدارک خود شدهاند درصد قابل
توجهی باشد لزومی به تمدید نیست ،در غیر
این صورت احتمال تمدید وجود دارد.
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بازاروسرمایه

از ابتدای سال  99بازار بورس رکوردهای بیسابقهای
را ثبت کرد و محلی برای جذب سرمایههای در دست
افراد بود اما روند اینگونه نماند و این بازار از نیمه دوم
مردادماه دچار ریزش شد و سهامداران را شوکه کرد.
در این میان راهکارهایی برای نجات بورس از سوی
دولت ارائه شد اما این راهکارها آنطور که باید و شاید
نتوانست ثبات را به بازار بازگرداند .البته بازار طی
روزهای دوشنبه و سهشنبه توانست به کانال 1600
هزار واحد بازگردد ،حال این پرسش مطرح میشود
که دلیل این رشد چیست و آیا شاخص میتواند به
مسیر صعودی خود ادامه دهد یا خیر؟ علی حیدری،
کارشناس بازار سرمایه با اشاره به دلیل رشد شاخص
بورس طی روزهای گذشته به «ابتکار» گفت :عدهای
رشد شاخص بورس را حاصل جلسات و صحبتهای
برخی از شخصیتهای سیاسی میدانند ،اما من
بر این باورم کهصعود بازار سرمایه طی روزها اخیر
ربطی به صحبتهای سیاسیون ندارد و نباید با
اینگونه مسائل بازار را به حاشیه بکشانیم ،آن چیزی
که در جلسات مورد بحث و بررسی قرار گرفت تکرار
مکررات بود .من معتقدم بازگشت اخیر بورس به
دلیل حرکتها اقتصادی و تصمیمات مناسب به ویژه
از سوی بانک مرکزی بود.
این کارشناس بازار سرمایه به تاثیر اقدامات بانک
مرکزی بر بازار بورس اشاره کرد و در اینباره ادامه
داد :محدودها در بازار نیما توسط بانک مرکزی به طور
کامل برداشته شده و از سوی دیگر این نهاد قدمهایی
را برای تکنرخی شدن ارز برداشته است .این تک
نرخی شدن بازار ارز تاثیر باالیی در تصمیمگیری
شرکتها به خصوص صادرات-محورها دارد .با
تصمیماتی که بانک مرکزی اتخاذ کرده است احتماال
ما شاهد عرضه دالر در بازار خواهیم بود ،اگر این
اتفاق رخ دهد باعث خواهد شد که بار دیگر نگاهها به
سمت بازار سرمایه کشیده شود.
وی اظهار کرد :اینکه چنین سیاستهایی مقدمهای
برای رشد دوباره بازار سرمایه باشد یا خیر پرسش
بسیاری از فعاالن بازار است .من معتقدم چنین
حرکتهایی بیشتر شبیه به مسکنی برای بازار بوده
اما میتوان این مسکن را به اهرمی برای رشد دوباره
بورس تبدیل کرد .اگر اکثر شرکتها و نهادها با
بانک مرکزی همسو شوند و به سمت انضباط پولی و
دستورالعملهای علمی حرکت بکنند ما شاهد حرکت
صعودی شاخص بورس همراه با تعادل خواهیم بود و

کیمیانجفی

بانکتوسعهتعاون درحداکثرسازی
کارآمدیواثربخشی تسهیالت
اشتغال روستایی کوشا بوده است
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مدتی است که افت و خیز بازار بورس سهامداران به خصوص تازهواردان را دچار ترس و وحشت کرده است البته پس افت شدید هفتههای اخیر،
شاخص کل طی روزهای دوشنبه و سهشنبه در مسیر صعود قرار گرفت .شاخص کل بورس روز گذشته در حالی بیش از  ۵۹هزار واحد صعود کرد که
شاخص کل با معیار هم وزن نیز برخالف روزهای گذشته روندی صعودی داشت .شاخص کل بورس با  ۵۹هزار و  ۶۷۲واحد صعود رقم یک میلیون
و  ۶۶۷هزار واحد را ثبت کرد .شاخص کل با معیار هم وزن نیز با  ۵۹۴۷واحد صعود به رقم  ۴۲۸هزار و  ۸۳۷واحد رسید.

منمعتقدمچنین
حرکتهایی
بیشتر شبیه به
مسکنیبرای
بازار بوده اما
میتوان این
مسکن را به
اهرمی برای رشد
دوباره بورس
تبدیل کرد
نکته مهم این است که بازار در آن شرایط علمی پیش
میرود .حیدری با اشاره به نرخ ارز گفت :عدهای بر
این باورند که رشد نرخ ارز بر صعود دوباره بازار بورس
اثرگذار بوده است ،ما باید توجه داشته باشیم که نرخ
ارز فعلی هنوز در صورتهای مالی شرکتها بیان
نشده و نیاز است که شرکتها صورتهای مالیشان
را ارائه کنند .پس نرخ ارز در حال حاضر نمیتواند در
نوسان قیمت سهام دخیل باشد اما چون دالر یک
شاخص مهم در اقتصاد است به خوبی نشاندهنده
تورم بوده و حرکت علمی که بانک مرکزی انجام داد

باعث شد مجدد نگاه خوشبینانه به سمت بازار
سرمایه حرکت کند.
وی در پاسخ به این پرسش که بازار چگونه میتواند
در مسیر صعود باقی بماند گفت :در حال حاضر
همچنان نگاه خوشبینانه به بازار سرمایه وجود
دارد و این مسئله بسیار ارزشمند است .اما نباید با
سیاستهای غلط اعتماد به بازار سرمایه را از بین
ببریم .من معتقدم اگر ما رسانه و مطبوعات آزاد و
پیگیری داشته باشیم بازار به شفافیت میرسد .به
بیانی دیگر بازار سرمایه نیازمند شفافیت و پیگیری

رسانهها است .از سوی دیگر باید نهادها همسو با
بانک مرکزی سیاستهای مالی خودشان را تدوین
کنند ،در چنین شرایطی این دو مورد سبب شفافیت
بازار بورس میشود و صعود ادامه خواهد داشت.
حیدری گفت :سیاستگذاران برای بهبود اقتصاد
باید یک ریل مناسبی را برای مولفههای کالن اقتصادی
تعریف کنند .اقتصاد باز و یا به رسمیت شناختن
بخش خصوصی میتواند بسیاری از مشکالت را
سامان دهد ،در غیر اینصورت ما مدام یک مسیر
غلط را با سیاستهای نادرست تکرار خواهیم کرد.

توسعه
مدیره بانک
هیئت
عضو
تعاون درخصوص الزام این بانک جهت
حداکثرسازی کارآمدی و اثربخشی تسهیالت
اشتغال روستایی مطالبی را تبیین کرد.
سیدباقر فتاحی رئیس هیئت مدیره بانک
توسعه تعاون در جلسه بررسی عملکرد
استانها در مرحله پنجم طرح اشتغال پایدار
روستایی و عشایری اظهار کرد :این بانک طی
مرحله اول تا چهارم طرح مذکور 25 ،هزار
میلیارد ریال تسهیالت پرداخت کرده است
و برنامه پرداخت تسهیالت به میزان  15هزار
میلیارد ریال تسهیالت در مرحله پنجم طرح
در حال اجرا است .فتاحی افزود :مطابق
بررسیهای صورت پذیرفته در معاونت اشتغال
و کارآفرینی وزارت تعاون ،کار و رفاه اجتماعی؛
عملکرد بانک توسعه تعاون در مصرف صحیح
و بهموقع منابع و اعطای کارآمد تسهیالت در
مرحله سرآمدی قرار داشته است بهگونهای
که ایجاد منافع اجتماعی طرحها سهم بسیار
مهمتری در مقایسه با ارزیابی معمول هزینه
فایده طرحها داشته است .وی بازگشت بهموقع
تسهیالت را در ادامه طرح بسیار مهم قلمداد
نمود و افزود :دستگاههای باالدستی بهعنوان
سیاستگزار طرح؛ برنامه گستردهای برای اجرای
چندینباره این طرح از محل بازگشت اقساط
تدارک دیدهاند .رئیس هیات مدیره بانک
توسعه تعاون به حضور بانک در سایر
طرحهای ملی بهویژه تسهیالت موضوع بند
الف تبصره  18قانون بودجه ،تسهیالت مقابله
با کرونا ،حمایت از تعاونیهای مسکن کارگری
و کارمندی اشاره کرد و گفت :حضور بانک در
این طرحها موجب پدیدار شدن ظرفیتهایی
در واحدهای استانی بانک شده است که امکان
هدایت مشتریان کارآفرین و تعاونگر را در
استفاده از این منابع فراهم کرده است.

اهدایی بانک رفاه کارگران
به آستان مقدس حضرت فاطمه معصومه

(س)

در راستای ایفای مسئولیت های اجتماعی و در اقدامی خداپسندانه ،بانک
رفاه کارگران دو دستگاه کف شوی خودرویی به آستان مقدس حضرت فاطمه
معصومه(س) اهدا کرد.
به منظور خدمات رسانی شایسته به زائران حرم مطهر فاطمه معصومه(س)،
در مراسمی با حضور مسئوالن بانک رفاه استان قم و خادمان حرم مطهر ،دو
دستگاه کف شوی خودرویی به این آستان اهدا شد.

نوبت
دوم

آگهی فراخوان تجدید مناقصه عمومی
یک مرحله ای به همراه ارزیابی از روش فشرده
دانشــگاه علــوم پزشــکی و خدمــات بهداشــتی  ،درمانــی زاهــدان در نظــر دارد مناقصــه عمومــی یــک مرحلــه ای مشــروحه ذیــل را
مطابــق برنامــه تعییــن شــده را از طریــق درگاه ســامانه تــدارکات الکترونیکــی( ســتاد ) برگــزار نمایــد .
شماره مناقصه

99/7-131

موضوع مناقصه

مبلغ تضمین
( به واحد ریال )

تکمیل عملیات
اجرایی ساختمان
بیمارستان 32
تختخوابی شهرستان
سوران به همراه
تکمیل نگهبانی
،سرایداری،محوطه
سازی،منبع آب و
امحاء زباله

6/674/000/000

مدت

مبلغ برآورد اولیه

198/715/229/794

15ماه

حداقل شرایط
برای دریافت
اسناد

نوع
ضمانتنامه

رتبه  4ابنیه
و 4تاسیسات
ازسازمان
برنامه و بودجه
وگواهی
صالحیت ایمنی
از اداره کار

ضمانت نامه
بانکی یا
واریز نقدی

شماره فراخوان

2099004526000124

کلیــه مراحــل برگــزاری مناقصــه از دریافــت اســناد تــا ارائــه پیشــنهاد مناقصــه گــران و بازگشــایی پاکــت هــا از طریــق درگاه ســامانه تــدارکات الکترونیکــی (
ســتاد ) بــه آدرس  setadiran.irانجــام خواهــد شــد و الزم اســت مناقصــه گــران در صــورت عــدم عضویــت قبلــی کلیــه مراحــل ثبــت نــام درســایت مذکــور
را جهــت دریافــت گواهــی امضــای الکترونیکــی اقــدام نماینــد  ،و در مناقصــه اعــام شــده شــرکت کننــد .
* محــل دریافــت اســناد مناقصــه  :مناقصــه گــران جهــت دریافــت اســناد مناقصــه بــه آدرس  setadiran.irمراجعــه نماینــد و در صــورت نیــاز بــه
کســب اطاعــات بیشــتر بــا شــماره  (05433372140اداره امــور قراردادهــا و مناقصــات دانشــگاه ) تمــاس حاصــل نماینــد .
مهلت دریافت اسناد از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی ستاد :

از روز چهارشنبه مورخ  1399/06/26لغایت روز پنج شنبه مورخ 1399/07/03

آخرین مهلت بارگذاری اسناد مناقصه به صورت الکترونیکی در
سامانه ستاد :

تا ساعت  18روز شنبه مورخ 1399/07/19

آخرین مهلت تحویل نسخه فیزیکی پاکت الف به دبیرخانه
حراست دانشگاه

تا ساعت  15روز شنبه مورخ 1399/07/19

تاریخ گشایش پاکات ارزیابی مناقصه :

از ساعت 9صبح روز یک شنبه مورخ 1399/07/20

مدت اعتبار پیشنهاد :

 20روز کاری و برای یک دوره قابل تمدید می باشد .

* ضمنــا مناقصــه گــران جهــت کســب اطاعــات بیشــتر در خصــوص اســناد مناقصــه بــه اداره قراردادهــا و مناقصــات بــه نشــانی زاهــدان –بزرگــراه خلیــج
فــارس  ،میــدان دکتــر حســابی مجتمــع اداری پردیــس مراجعــه یــا بــه شــماره تلفــن  05433372140تمــاس حاصــل نماینــد  .و همچنیــن جهــت ارائــه
پاکــت الــف ( تضمیــن شــرکت در مناقصــه ) در موعــد مقــرر بــه دبیرخانــه مدیریــت حراســت دانشــگاه علــوم پزشــکی و نشــانی فــوق مراجعــه نماینــد .
* هزینه انتشار آگهی بر عهده برنده مناقصه می باشد .
م الف  462 :شناسه آگهی 987029 :
6411

روابط عمومی و امور بین الملل دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی  ،درمانی زاهدان

