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«ابتکار» دلیل آشفتگی بازار سرمایه و عدم پیروی آن از تحلیلهای بورسی را بررسی میکند

در نشست بررسی چالشهای صنعت
نوشتافزار مطرح شد

معاون وزیر صمت با اشاره به کاهش تقاضا
در حوزه نوشتافزار علیرغم شروع سال
تحصیلی ،گفت :در تالش هستیم صنعت
نوشتافزار هم همچون سایر صنایع مورد
حمایت دولت قرار گیرد.
به گزارش مهر ،مهدی صادقی نیارکی در
نشست بررسی مهمترین چالشهای صنعت
نوشتافزار و لوازمالتحریر با اشاره به شیوع
ویروس کرونا و تأثیر این بیماری بر کاهش
تقاضای نوشتافزار ،گفت :صنایع متعددی به
دلیل کاهش متقاضی و محدودیتهای فضای
کسب و کار با مشکالت مالی روبهرو شدند و
تمهیداتی برای آسیبهای اقتصادی-صنعتی
ناشی از این بیماری در نظر گرفته شد .صنعت
نوشت افزار نیز بهرغم آغاز سال تحصیلی
با کاهش متقاضی روبهرو بوده و ضروری
است برای کاهش آسیبهای اقتصادی به
این صنعت تدابیری در نظر گرفته شود .این
صنعت در شرایط کنونی با تکیه بر توسعه
ساخت داخل و ممنوعیت ورود محصوالت
مشابه خارجی اقدامات خوبی را انجام داده
است و خوشبختانه بازار با کمبود لوازمالتحریر
روبهرو نیست .در حال حاضر تسهیالتی برای
صنایع آسیبدیده از شیوع بیماری کرونا در
نظر گرفته شده است و در تالش هستیم تا
صنعت نوشتافزار نیز از حمایتهای دولت
برای بهبود وضعیت تولید و توانمندسازی
بهرهمند شود.
در ادامه این نشست نمایندگانی از
تشکل تخصصی صنعت نوشتافزار با طرح
مشکالت و چالشهای پیش روی این صنعت
از عدم استقبال دانشآموزان و دانشجویان
در شرایط کنونی اظهار نارضایتی کرده و
خواستار اتخاذ تدابیری برای جبران زیانهای
اقتصادی ناشی از کاهش تقاضا در شرایط
کنونی شدند .تسریع در ترخیص مواد اولیه
مورد نیاز از گمرک و همکاری بانک مرکزی
برای تخصیص ارز مورد نیاز این صنعت نیز
از جمله دغدغههایی بود که به آن پرداخته
شد و تصمیماتی برای بهبود وضعیت این
صنعت اتخاذ شد.

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 رنگ دیگری
به خود گرفت و دچار ریزش شد .البته بازار پس
از مدتی توانست به کانال  1700هزار واحد بازگردد
اما شاخص دوباره روندی نزولی به خود گرفته و
به کانال یک میلیون و  ۵۰۰هزار واحد عقبگرد
کرد .در این میان بسیاری از کارشناسان نزولی
شدن دوباره شاخص را به دلیل ترس و هیجان
سهامداران میدانند و معتقدند هیجان فعاالن مانع
از به تعادل رسیدن بازار میشود .احسان رضاپور،
کارشناس بازار سرمایه با اشاره به تاثیر ترس و
هیجان سهامداراندر چگونگی روند بازار سرمایه به
«ابتکار» گفت :منشاء ترس در هر زمینهای بسیار
مهم بوده و ما برای ارزیابی رفتار فعاالن بازار بورس
باید به منشاء اتفاقات بپردازیم .در بررسی منشاء
این نگرانی ما به مولفههایی میرسیم .در ابتدا باید
توجه داشته باشیم که نگرانی سهامداران به افزایش
فشار پول در بازار منجر شده است .به عبارتی دیگر
یکی از علتهای افت شاخص ،ایجاد روند نزولی
در بازار سرمای ه است که پایدار شدن آن باعث شد
عدهای از سرمایهداران به این جمعبندی برسند که
اگر سهم خودشان را امروز به فروش برسانند بهتر
از این است که فروش را به روزهای بعد موکول
کنند ،چراکه در روزهای آینده سهامهای-شان را
باید ارزانتر بفروشند .بنابراین ترس سهامداران
یکی از عواملی است که باعث میشود تقاضا برای
فروش باال برود و شاخص در روند نزول قرار بگیرد.
این کارشناس بازار سرمایه به قدرت نقدینگی
در بازار و ارتباط آن با رشد شاخص اشاره کرد و در
این خصوص گفت :موضوع دیگر قدرت نقدینگی
موجود در این بخش از اقتصاد است ،این-روزها
ن قدرت نقدینگی که در بازار سرمایه فعال
سهامدارا 
است را برای روند افزایشی شاخص کافی نمیدانند.
هنگامی که انتظار افزایش در یک بخش وجود
نداشته باشد طبیعتا احتمال اینکه سرمایهگذاران
بین فروشندگان قرار بگیرند و سرمایههایشان را به
داراییهایی تبدیل کنند که در شرایط تورمی روند
افزایشی را با شتاب بیشتری طی کند ،باال میرود.
بنابراین نداشتن چشم-انداز کوتاهمدت مثبت از
بازار ،قطعا سهامداران را برای قرار گرفتن در صف
فروشندهها ترغیب میکند.
رضاپور با اشاره به شرایط سیاسی در حوزه
بینالملل ادامه داد :مسئله تاثیرگذار دیگر شرایط
سیاسی است که با آن مواجه هستیم .اکنون
شرایط بهگونهای است که نگرانی شرکتها را در
حوزه بینالملل را افزایش میدهد .به عبارتی دیگر
مشخص نیست که اتفاقات سیاسی بینالملل چه
تاثیری را بر روند اقتصادی ،اجتماعی و سیاسی
داخلی ما خواهد گذاشت.
وی تاثیر شرایط اقتصادی نامناسب بر بازار

کیمیانجفی

مدتی است که افت و خیز بازار بورس سهامداران به خصوص تازهواردان را دچار ترس و وحشت کرده است و آنطور که به نظر میرسد این بخش از
اقتصاد فعال قصد آرام گرفتن ندارد .اما دلیل ناآرامیهای اینروزهای بورس چیست؟

محدوده
بسیاری از
سهمها ارزنده
بوده و نگرانی
در این خصوص
وجود ندارد،
اما همانطور که
قبال اشاره کردم
ممکن است
این جذابیت
به معنی رشد
پرشتاب
تهانباشد
قیم 
سرمایه را بررسی کرد و در اینباره گفت :نکته
دیگری که در حال اینروزهای بازار بورس تاثیرگذار
خواهد بود وضعیت اقتصادی کشور است .شرایط
اقتصادی نامناسبی که افراد با آن روبهرو هستند
ممکن است خود را در غالب یک نارضایتی نشان
دهد و این در حالی است که روند بازار سرمایه با
افزایش ریسک همسو نیست .چراکه ممکن است
روان سهامداران تحت تاثیر فشارهای اقتصادی
قرار بگیرد و بیش از هر زمان دیگری هیجانزده
عمل کنند.
ارزندگی به تنهایی راهی برای رشد بازار نیست
این کارشناس بازار سرمایه با بررسی روند بازارهای
موازی ادامه داد :در مقابل ما با رشد بیش از حد
بازارهای موازی از جمله بازار ارز روبهرو بودیم
که این رشدها به ویژه رشد نرخ ارز شرکتهای
تولیدکننده به خصوص صادراتمحورها را تحت
تاثیر مثبت قرارداد و باعث شده که ما تعداد سهام
بیشتری را نسبت به ماه پیش داشته باشیم که
محدوده قیمتها فعلیشان محدودههای جذاب و
ارزندهای محسوب میشود.

وی با یادآوری روند پرشتاب شاخص گفت:
جذابیت و ارزندگی سهمها شاید به تنهایی برای
رشد بازار کفایت نکند .ما مقاطع زیادی داشتیم
که سهمها ارزندگی داشتند اما بازار قدرت و شرایط
کافی را برای حمایت از رشد بازار نداشته است .از
طرفی دیگر شرایطی بوده که سهم شرکتها آنچنان
ارزندگی نداشتهاند اما به واسطه شرایط نقدینگی
که بر بازار حاکم بود روند افزایشی پرشتابی را در
پیش گرفته و رکوردهای بیسابقهای را به ثبت
رسانده است ،دقیقا همانند روند افزایشی که
بازار طی چند ماه گذشته در پیش گرفته بود .این
دوگانگی از گذشته تا کنون وجود داشته و اکنون
نیز در همین شرایط دوگانه به سر میبریم.
بازار نسبت به فروش برخی سهمها به شکل
هیجانی رفتار میکند
این کارشناس بازار سرمایه شرایط فعلی فروش
سهمها را هیجانی دانست و گفت :اکنون بازار
نسبت به فروش برخی سهمها به شکل هیجانی
رفتار میکند و به نظر میرسد که به مرور زمان
با فروکش کردن هیجانات ،کاهش ریسکهای

شماره تقاضا و مناقصه

تقاضاي شماره  o-9840127-IZمناقصه شماره 99/036

شرح مختصر اقالم درخواستي

خريد  Gasketازتوليدكنندگان داخلي

مبلغ تضمين شركت در فرايند ارجاع كار

450/000/000ريال

نوع تضمين شركت درفرايند ارجاع كار

تضمين شركت در فرايند ارجاع كار بصورت يكي از تضامين قابل قبول وفق آيين نامه تضمين شماره /1234202ت 50659ه مورخ 94/09/22
هيات وزيران مي باشد.
9/000/000/000ريال

تاريخ تحويل اسناد به واجدين شرايط

99/08/07

تاريخ گشايش پاكات فني

99/09/08

آخرين مهلت ارايه پيشنهادها

99/08/27

تاريخ گشايش پاكات مالي

99/10/09

استان بوشهر ،عسلويه،منطقه ويژه اقتصادي انرژي پارس،شركت مجتمع گازپارس جنوبي ،پااليشگاه دوم،ساختمان ستاد،واحدمديريت بازرگاني
،اداره خريد-تلفن 07731312250:

مناقصه گران مي توانند جهت كسب اطالعات بيشتر به سايت WWW.SPGC.IRمراجعه و يا با شماره تلفن هاي (0773131 )2254-2268-2240-2279تماس حاصل فرمايند .

روابط عمومي شركت مجتمع گاز پارس جنوبي
 -نوبت دوم

فراخوان مناقصه عمومي دو مرحله اي

وزارت نيرو

شــرکت آب و فاضــاب اســتان هرمــزگان بــه عنــوان دســتگاه مناقصــه گــزار در نظــر دارد مناقصــه مشــروحه ذيــل را از طريــق ســامانه تــدارکات
الکترونيکــي دولــت برگــزار نمايــد  .کليــه مراحــل برگــزاري مناقصــه از دريافــت اســناد مناقصــه تــا ارائــه پيشــنهاد مناقصــه گــران و بازگشــايي
پاکــت هــا از طريــق درگاه ســامانه تــدارکات الکترونيکــي دولــت ( ســتاد ) بــه آدرس  www.setadiran.irانجــام خواهــد شــد و الزم اســت
شرکت آب و فاضالب
مناقصــه گــران در صــورت عــدم عضويــت قبلــي  ,مراحــل ثبــت نــام در ســايت مذکــور و دريافــت گواهــي امضــاي الکترونيکــي را جهــت شــرکت
استان هرمزگان
در مناقصــه محقــق ســازند .
موضوع مناقصه  :تهيه  ،حمل  ،بارگيري و بار اندازي لوله فوالدي مورد نياز استان هرمزگان و تحويل در انبار کارفرما
مبلغ برآورد اوليه 10,224,594,899 :ريال ( ده ميليارد و دويست و بيست و چهار ميليون و پانصد و نود و چهار هزار و هشتصد و نود و نه ريال )
( اعتبار پروژه فوق تواما" از طريق اسناد اعتباري اوراق مشارکت و اسناد خزانه اسامي و نقدي تامين ميگردد )
مبلغ تضمين شرکت در فرايند ارجاع کار  520,000,000 :ريال (پانصد و بيست ميليون ريال ).
رتبه و رشته مورد نظر  :داراي پروانه بهره برداري از وزارت صنعت  ،معدن و تجارت
مبلغ خريد اسناد  5,000,000 :ريال به شماره حساب سپهر  0102934990003بانک صادرات شعبه گلشهر جهت فروش اسناد مناقصه
مهلت زماني دريافت اسناد مناقصه از سايت  :ساعت  14تاريخ  99/07/02ساعت  14تاريخ 99/07/10
مهلت زماني ارائه پيشنهاد  :ساعت  14مورخ 99/07/27
زمان بازگشايي پاکت ها  :ساعت  10مورخ 99/07/30
محــل بازگشــايي  :ســالن کنفرانــس شــرکت آب و فاضــاب اســتان هرمــزگان و حضــور يــک نفــر نماينــده از طــرف هــر يــک از پيشــنهاد دهنــدگان در جلســه بازگشــايي
پيشــنهادها آزاد اســت .
امتياز کيفي الزم  :پيشنهادات واصله پس از ارزيابي کيفي مناقصه گران و احراز حداقل امتياز الزم ()65بازگشايي خواهد گرديد.
پيشــنهاد دهنــدگان موظــف مــي باشــند اســناد مناقصــه را از ســامانه تــدارکات الکترونيکــي دولــت ( ســتاد ) بــه آدرس  www.setadiran.irدريافــت و بــا توجــه بــه
مندرجــات اســناد مناقصــه مــدارک الزم شــامل پــاکات الــف  ،ب و ج تهيــه و بــه صــورت فايلهــاي  pdfدر ســامانه فــوق درج نماينــد .
ساير جزئيات و شرايط در اسناد مناقصه درج شده است .
اطاعــات تمــاس دســتگاه مناقصــه گــزار جهــت دريافــت اطاعــات بيشــتر در خصــوص اســناد مناقصــه و ارائــه پاکــت هــاي الــف و ارزيابــي کيفــي آدرس  :بندرعبــاس
 بلــوار ناصــر  -جنــب بيمارســتان شــريعتي – شــرکت آب و فاضــاب اســتان هرمــزگان ( امــور قراردادهــا ) تلفــن  33350582-86-87ســايت اينترنتــي شــرکت آب وفاضــاب اســتان هرمــزگان بــه نشــاني : WWW.Abfa Hormozgan.comاطاعــات ســامانه ســتاد جهــت انجــام مراحــل عضويــت در ســامانه  :مرکــز تمــاس تهــران
 27313131:دفتــر ثبــت نــام  88969737 :و . 85193768
شناسه 995096 :
روابط عمومي و آموزش همگاني  -شرکت آب و فاضالب استان هرمزگان
5679

سیتماتیک و مشاهده گزارش تولید و فروش
شرکتها که به بازار مخابره میشود زمینه
بازگشت شاخص طی چند هفته آینده فراهم
شود و ما شاهد بهبود فضای معامالت باشیم.
اگر رویدادی پیش نیاید شاید رفته رفته با نزدیک
شدن به پایان سال بازار در فضای آرامتری قرار
بگیرد.
وی به شروط بازگشت بازار اشاره کرد و گفت:
من معتقدم محدوده بسیاری از سهمها جذاب و
ارزنده بوده و نگرانی در این خصوص وجود ندارد،
اما همانطور که قبال اشاره کردم ممکن است این
جذابیت به معنی رشد پرشتاب قیمتها نباشد.
ممکن است سهام شرکتها مدتی در همین
محدودههای جذاب منتظر کاهش ریسکها و
مشخص شدن ابعاد تاثیرگذار دیگر در بازار بماند و
پس از آن با خیالی آسوده به دلیل مشخص شدن
نتایج تصمیمات ،اقدامات سیاسی و اقتصادی با
اطمینان بیشتر برای رشد اقدام کند .در آن صورت
به مرور شاهد حرکت دوباره نقدینگی به سمت
بازار بورس باشیم.

فروش گوشت  ۳۵درصد کاهش یافت

شماره مجوز1399.3338:
شركت مجتمع گاز پارس جنوبي در نظر دارد اقالم مورد نياز خود را با شرايط ذيل از طريق مناقصة عمومي تامين نمايد :

مبلغ برآوردي مناقصه

بیمهنامهآتشسوزیمنازلمسکونی
بازنشستگانصادرمیشود

kimia.najafi.23@gmail.com

آگهي فراخوان مناقصه عمومي

آدرس و تلفن مناقصه گزار

با امضا قرارداد سازمان بازنشستگی
نیروهای مسلح و بیمه کوثر

رنگ سرخ ترس بر دیوار بورس

ابتالی مداد و خودکار به کرونا!

نوبت دوم

خبر

رئیس اتحادیه گوشت گوسفندی گفت :به طور میانگین فروش گوشت
نسبت به سال گذشته نزدیک به  30تا  35درصد کاهش پیدا کرده
است.
به گزارش ایلنا ،علیاصغر ملکی در رابطه با آخرین وضعیت بازار
گوشت گفت :در سه هفته اخیر بازار گوشت از نظر قیمت نسبتا
مناسب بود زیرا قیمت هر کیلو گوشت  4تا  5هزار تومان کاهش پیدا
کرده است .اما با توجه به اینکه اواخر ماه است و مردم قدرت خرید
سابق را ندارند ،به همین دلیل اندکی از رمق بازار کاسته شده است .هرچند
قیمت گوشت برخالف اکثر کاالها با کاهش روبهرو بود ،اما شاهد کاهش خرید هستیم و به
طور کلی بازار شرایط خوبی ندارد .اگرچه کاهش فروش به تعطیلی زیاد فروشندگان گوشت
نینجامیده است اما بسیاری تغییر کاربری دادهاند ،به عنوان مثال تعداد زیادی به معامالت
امالک روی آوردند و این موضوع هنگام ابطال پروانه قابل مشاهده بود.
ملکی همچنین با اشاره به شیوع ویروس کرونا و کاهش فروش نسبت به سال گذشته در
این زمینه توضیح داد :فروش گوشت نسبت به سال گذشته کاهش داشته ،زیرا سال گذشته
رستورانها فعالیت داشتند و مراسمات برگزار میشد .ضمن آنکه مردم نسبت به حال توانایی
مالی بهتری داشتند که همه این موارد در کنار هم منجر به فروش بهتر میشد .به طور میانگین
نسبت به سال گذشته نزدیک به  30تا  35درصد فروش گوشت کاهش پیدا کرده است.

آگهي تجدید(نوبت دوم)
مناقصه شماره 99/31
شــركت مخابــرات ایــران – منطقــه فــارس
در نظــردارد نســبت بــه اجــرای پــروژه  USOحفــاری و
فیبركشــی در مســیر ســیخ دارنگــون تــا ســایت روســتای قنــات
و ســایتهای بیــن مســیر را بــر اســاس مشــخصات موجــود در
اســناد و دســتورالعمل هــای اجرایــی از طریــق مناقصــه عمومــی
اقــدام نمایــد.
لذا از كلیه اشخاص حقوقی واجد شرایط دعوت بعمل میآید.
متقاضیــان جهــت كســب اطالعــات بیشــتر بــه آدرس هــای
 WWW.TCI.IRو  FARS.TCI .IRمراجعــه نماینــد.
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روابط عمومی مخابرات منطقه فارس

رئیس سازمان بازنشستگی نیروهای مسلح و
مدیرعامل شرکت بیمه کوثر ،قرارداد بیمهنامه
آتشسوزی منازل مسکونی بازنشستگان را با
هدف افزایش خدمترسانی به جامعه هدف و
همزمان با آغاز فرا رسیدن هفته دفاع مقدس
امضا کردند.
رئیس سازمان بازنشستگی نیروهای مسلح
و مدیرعامل بیمه کوثر این قراداد را به منظور
ارتقای منزلت و کرامت بازنشستگان نیروهای
مسلح و نیز آرامشخاطر و کاهش دغدغه
آنها هنگام وقوع حوادث طبیعی و غیرطبیعی
امضا کردند و براساس این قرارداد ،بیمهنامه
آتشسوزی منازل مسکونی بازنشستگان
نیروهای مسلح سراسر کشور صادر میشود.
در این مراسم رئیس سازمان بازنشستگی
نیروهای مسلح ضمن تبریک آغاز هفته دفاع
مقدس به ایثارگران و تالشگران این عرصه
خاطرنشانکرد :ارج نهادن به پیشکسوتان
جهاد و شهادت رسالت اصلی ماست.
سردار سرتیپ دوم پاسدار محمدرضا
گودرزی با بیان اینکه حدود  ۶۰درصد خانواده
بزرگ بازنشستگان نیروهای مسلح از ایثارگران
هستند ،اظهارکرد :یکی از راهبردهای مسئوالن
سازمانهای تامیناجتماعی و بازنشستگی
نیروهای مسلح بهرهمندی بازنشستگان و
خانواده آنها از خدمات بیمهای است.
وی ارایه خدمات بیمهای به بازنشستگان را
عامل ارتقای منزلت و معیشت آنها دانست
و گفت :بازنشستگان و خانواده آنها میتوانند
از مزایای بیمهنامههای تکمیلی درمان ،عمر
خانواده بازنشستگان و آتشسوزی منازل
مسکونی استفاده کنند.
رئیس سازمان بازنشستگی نیروهای مسلح
حضور در مناطق زلزلهزده و سیلزده در
سالهای اخیر و بررسی مسایل بازنشستگان
را عامل افزایش میزان تعهدات در این قرارداد
برشمرد و افزود :سقف تعهدات از  180به 250
میلیون تومان افزایش یافته است.
در این مراسم مدیرعامل بیمه کوثر نیز ضمن
تبریک این ایام به افتخارآفرینان و یادگاران
هشتسال دفاع مقدس خاطرنشانکرد :هدف
ما آرامشخاطر پیشکسوتان عرصه جهاد،
شهادت و شجاعت است.
مجید مشعلچی فیروزآبادی با بیان اینکه این
قرارداد در راستای تدابیر فرماندهی معظم کل
قوا و ارایه خدمات مطلوب به خانواده بزرگ
نیروهای مسلح منعقد شده است ،گفت:
اکنون حدود  700هزار نفر از بازنشستگان
تحتپوشش بیمه کوثر هستند.
وی در خصوص خطرهای تحتپوشش این
بیمهنامه خاطرنشانکرد :براساس این قرارداد
در هنگام وقوع آتشسوزی ،صاعقه و انفجار،
زلزله و آتشفشان ،سیل و طغیان آب ،طوفان
و گردباد ،رانش ،ریزش ،نشست و فروکش
زمین ،ریزش سقف ناشی از سنگینی برف،
ضایعات ناشی از ذوب برف و باران ،سرقت
با شکست حرز ،مسئولیت مدنی مالی در
قبال اشخاص ثالث (همسایگان) ناشی از
ترکیدگی لوله آب و فاضالب ،مسئولیت مدنی
مالی در قبال اشخاص ثالث (همسایگان)
ناشی از آتشسوزی و انفجار ،ترکیدگی لوله
آب و فاضالب ،ریزش چاه آب و فاضالب،
هزینه اسکان موقت در صورت قابل سکونت
نبودن محل بیمهشده ب ه علت وقوع خطرهای
تحتپوشش ،هزینه پاکسازی و برداشت
ضایعات تحتپوشش قرار میگیرد و میزان
خسارت براساس قرارداد پرداخت میشود.
مدیرعامل بیمه کوثر با اشاره به اینکه در
صورت تخریب منازل بازنشستگان به علت
وقوع حوادث تحتپوشش این قرارداد و قابل
سکونت نبودن محل حادثه ،هزینههای اجاره
محل جدید تا زمان بازسازی منزل بیمهشده،
به عهده شرکت بیمه کوثر است ،افزود:
هزینه پاکسازی محل و خسارت وارد شده به
منازل مسکونی همسایگان بر اثر وقوع یکی از
حوادث آتشسوزی ،انفجار یا ترکیدگی لوله
آب تا سقف تعهدات مشخص شده در قرارداد
پرداخت میشود.
وی از افزایش میزان تعهدات شرکت بیمه
کوثر به منظور افزایش رضایت جامع ه هدف
ح کرد :ماهانه مبلغ  79هزار و
خبرداد و تصری 
 488ریال تحتعنوان بیمه خانه و اثاثه از برگه
حقوقی بازنشستگان کسر میشود.
مشعلچی فیروزآبادی یادآورشد :طی سه
سال اخیر بیش از  17هزار پرونده به علت
وقوع حوادث طبیعی از محل قرارداد منازل
مسکونی بازنشستگان نیروهای مسلح رسیدگی
و پرداخت شده است.

