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«ابتکار» آثار و پیامد عرضه خودرو و مسکن در بازار سرمایه را بررسی کرد

آغاز جشنواره اپلیكیشن هپ
بانک ملی ایران

جشنواره اپلیکیشن هپ کانون جوانه های
بانک ملی ایران با جوایز ویژه ،از امروز دوم
آذرماه ،آغاز شد.
نوجوانان (تا  18سال) ،میتوانند با
نصب اپلیکیشن هپ از دوم آذر تا دوم دی ماه
سال جاری در این جشنواره شرکت كنند و به
قید قرعه از جوایز ارزنده آن شامل کمک هزینه
خرید چهار عدد کنسول بازی  PS4هر کدام به
ارزش  ١٠میلیون تومان ،کمک هزینه خرید ١٠
عدد گوشی تلفن همراه هر یک به ارزش شش
میلیون تومان و کمک هزینه خرید  ٥٠عدد
ساعت هوشمند هر یک به ارزش یک میلیون
تومان برخوردار شوند .گفتنی است کاربرانی در
قرعه کشی شرکت داده می شوند که تا زمان
قرعه کشی ،اپلیکیشن هپ را بر روی گوشی
یا تبلت خود داشته باشند .ضمنا کاربرانی که
پیش از این نیز اپلیکیشن هپ را روی گوشی یا
تبلت خود نصب کرده اند ،مشمول شرکت در
قرعه کشی هستند .اپلیکیشن هپ جدیدترین
محصول کانون جوانه های بانک ملی ایران و یک
اپلیکیشن آموزشی-سرگرمی است که با توجه به
نیاز نوجوانان به فراگیری دانش اقتصادی و با
هدف پرورش هوش مالی آنها ،در اختیار کاربران
قرار گرفته است و در بخش های مختلفی
مانند مدرسه اقتصاد ،مدرسه هوش مصنوعی،
مدرسه کسب و کار ،مدرسه شهروندی،
مدرسه مشاوره و هدایت تحصیلی ،همیار
پلیس ،کتابخانه دیجیتال ،بازی و انیمیشن
و  ...مطالب مفید و متنوعی را ارایه می كند.
عالقه مندان به نصب اپلیکیشن هپ میتوانند
این اپلیکیشن را از طریق سایت بانک ملی
ایران و اپلیکیشنهای بازار ،مایکت و چارخونه
دانلود و نصب كنند .الزم به ذکر است پس
از پایان این جشنواره ،کانون جوانههای بانک
ملی ایران ،جشنوارههای دیگری را برای کاربران
فعال اپلیکیشن هپ در دستور کار خود خواهد
داشت.

بازاروسرمایه

اما و اگرهای بورسی شدن خودرو و مسکن
عرضه خانه و فروش خودرو در بورس از جمله طرحهایی است
که نظرات متفاوتی را درپی داشته و طبق این نظرات این طرح
معایب و مزایایی دارد که پیش از عملی شدن ،مسئوالن باید به
آن توجه داشته باشند.
فروش متری مسکن در بورس ،راهی برای واقعی شدن
قیمتها؟
فروش متری مسکن در بورس مسئلهای است که سالهای
گذشته نیز مطرح شده بود اما عمال راه به جایی نبرد و
نیمهکاره رها شد .این طرح برای نخستینبار در زمان دولت
اصالحات پیشنهاد شد اما به مرحله اجرا نرسید و بار دیگر در
زمان ریاست محمدباقر قالیباف بر شهرداری تهران موضوع
فروش متری مسکن به میان آمد .اما بازهم فروش متری
مسکن در بورس اجرایی نشد و حاال بار دیگر این مسئله
مورد توجه قرار گرفته و نظرات موافق و مخالف بسیاری را
برانگیخته است .بر اساس این طرح ،انبوهسازها برای تامین
مالی پروژههای ساخت مسکن ،خانههایی که قرار است
ساخته شوند را در بورس پیشفروش میکنند و خریداران
مسکن در بورس به ازای هر برگه اوراق بهادار ،صاحب
بخشی از مسکن خواهند شد و زمانی که پروژه تکمیل شود،
خریداران مسکن میتوانند با ارائه اوراق خریداری شده،
صاحب خانه شوند .اما آیا این راهکار میتواند رویای خانهدار
شدن خانوارها را به واقعیت تبدیل کند؟ محمود فاطمیعقدا،
کارشناس بازار مسکن در این راستا به «ابتکار» گفت :اگر این
طرح درست اجرا شود قطعا نتایج مثبتی را برای بازار مسکن
به همراه خواهد داشت ،چراکه بازار سرمایه بهترین راهکار
برای تامین منابع مالی پروژههای عمرانی به خصوص مسکن
است .بنابراین این شیوه میتواند به تولید انبوه مسکن کمک
کند و بدون اینکه نیازی به تسهیالت دولتی و بانکی داشته
باشد تولید را افزایش دهد.
این کارشناس بازار مسکن ادامه داد :این راهکار هم میتواند
بر قیمت اثرگذار باشد و هم زمینه رقابتی را ایجاد کند ،در آن
شرایط بازار میتواند بر اساس قیمتهای واقعی شکل بگیرد .من
ن هستم و اگر به مرحله اجرا برسد
به اجرای این طرح خوشبی 
میتواند بخش زیادی از مشکالت بازار مسکن را سامان دهد.
وی در پاسخ به این پرسش که آیا عرضه مسکن در بورس
میتواند تمام نیاز مصرفکنندگان را پاسخ دهد یا خیر ،گفت:
قطعا عرضه مسکن در بازار سرمایه محدود خواهد بود و نمیتواند
کل نیاز کشور را برطرف کند .کشور ساالنه به  1میلیون واحد
مسکونی نیاز دارد و اکنون نیاز انباشته حدود  5تا  6میلیون
واحد مسکونی است ،من گمان نمیکنم این شرایط با هیچ
بازاری قابلقیاس باشد .ما با چنین بازار عظیمی روبهرو هستیم
و اگر این طرح به شکل درستی اجرا شود و حجم بیشتری از
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برخیهای معتقدند بورس محلی امن برای عرضه خودرو و مسکن بوده و با اجرای این طرح زمینهای برای شفافیت انجام معامالت
در این دو بازار به وجود خواهد آمد .اما بورسی شدن خودرو و مسکن نیز مخالفان خود را دارد ،به گفته برخی از کارشناسان با
ورود این دو بخش به بازار بورس شاهد افزایش قیمتها و همچنین چالشهای جدیدی خواهیم بود.

عرضه خودرو به
بورس عالو هبر
تبعاتاجتماعی
که درپی دارد،
وضعیت بازار را
آشفتهمیکند
و این سیل
میتواند کل
اقتصاد ایران را
درگیر کند
ساختوسازها را دربر بگیرد حتی بورس هم تحتالشعاع بازار
مسکن قرار میگیرد و اتفاقات مثبتی رخ خواهد داد .مطمئنا
بورس جوابگوی تمام نیاز نیست اما اگر بازار سرمایه بتواند چنین
حمایتی را از پروژههای عمرانی و ساخت مسکن داشته باشد،
اقدام بسیار مثبتی خواهد بود.
طرحی که گرهکور صنعت خودرو را کورتر میکند
نوسانات و افزایشهای قیمت افسارگسیخته در بازار خودرو از
معضالتی است که مدتهاست گریبان مصرفکننده را گرفته
است .تفاوت قیمت بین کارخانه و بازار و رانت و حضور دالالن

نوبت دوم

فراخوان شناسایی عامل توسعه خوشه گلخانه ها
(تجدید مناقصه)

شرکت شهرکهای صنعتی كهگیلویه و بویراحمد درنظر دارد بهمنظور انجام پروژه توسعه خوشه گلخانه ها اقدام به
انتخاب فرد واجد شرایط و صالحیت بهعنوان عامل توسعه خوشه از طریق سامانه تداركات الكترونیكی دولت برگزار
نماید .لذا از افرادی که دارای شرایط زیر میباشند دعوت ب ه عمل میآید مدارك خود را از طریق درگاه سامانه تداركات
الكترونیكی دولت (ستاد) به آدرس  www.setadiran.irارسال نمایند.
شرایط الزم:
 -1دارا بودن گواهینامه معتبر دوره آموزشی عاملین توسعه خوشههای کسب و کار ( )CDAمورد تأیید سازمان صنایع
کوچک و شهرکهای صنعتی ایران
 -2دارا بودن مدرك تحصیلی حداقل لیسانس در یکی از رشتههای فنی و مهندسی  ،مدیریت (کلیه گرایشها) ،اقتصاد
(کلیهگرایشها)،کشاورزی(کلیهگرایشها)ازدانشگاههایمعتبرداخلیاخارج(بهتأییدوزارتعلوم،تحقیقاتوفنآوری)
 -3تعهد به اشــتغال تمام وقت در پروژه ،حداقل به مدت سه سال (در صورت انتخاب) .محور کار ،خود عامل توسعه
خواهد بود و عامل حق واگذاری آن را به غیر ندارد.
 -4آشنایی با زبان انگلیسی
 -5ترجیح ًا بومی استان كهگیلویه و بویراحمد
 -6عدم شمول قانون منع مداخله کارکنان دولت در معامالت دولتی مصوب دیماه 1327
مدارك:
 -1ارائه پروپوزال كامل بر اساس شرح خدمات مندرج در آییننامه توسعه خوشههای صنعتی ،به همراه برنامه زمانبندی،
آنالیز هزینه و قیمت نهایی
 -2کپی پشت و روی کارت ملی و تمامی صفحات شناسنامه و ارائه اصل آنها در صورت انتخاب
 -3کپی گواهینامههای تحصیالت دانشگاهی مرتبط و ارائه اصل آنها در صورت انتخاب
 -4کپی گواهینامه دوره آموزشی عاملین توسعه خوشههای کسب و کار و ارائه اصل آنها در صورت انتخاب
 -5رزومه و سوابق کاری به همراه مستندات
 -6نشانی دقیق پستی و تلفنهای محل استقرار
نحوه گزینش عامل توسعه:
 -1دریافت مدارك و ارزیابی اولیه توسط شرکت و دعوت از داوطلب جهت مصاحبه
 -2ارزیابی داوطلبین توسط کمیته انتخاب عامل توسعه (این مرحله شامل ارزیابی کیفی  ،کمی و ویژگیهای شخصیتی
و مهارتی داوطلب ازطریق مصاحبه میباشد)
 -3انتخاب عامل توسعه خوشه از طریق شیوه امتیاز دهی در ارزیابی كیفی مطابق آییننامه توسعه خوشههای صنعتی
تذكر :انجام فاز مطالعه شناختی طی 4ماه اول پروژه
ت  -مهلت دریافت اسناد مناقصه  :ساعت  8صبح مورخ  99/9/2لغایت ساعت  14مورخ 99/9/6
ث  -محل دریافت اسناد مناقصه  :مراجعه به سامانه تداركات الكترونیكی دولت ( ستاد) به آدرس www.setadiran.ir
ج  -مهلت زمانی ارائه پیشنهادها  :آخرین مهلت تحویل پیشنهادها ساعت  14مورخ  99/9/17می باشد .
چ  -زمان و محل گشایش پیشنهادها  :ساعت  10صبح مورخ  99/9/19و محل آن یاسوج بلوار بویراحمد دفتر شركت
شهركهای صنعتی كهگیلویه و بویراحمد می باشد.
ح -هزینه درج آگهی و همچنین هزینه انتشار در سامانه مذكور به عهده برنده مناقصه می باشد.
عالقهمندان میتوانند برای كسب اطالعات بیشتر با شماره تلفن  33236175داخلی ( 112آقای شنبه پور) تماس حاصل
نمایند.
روابط عمومی شركت شهركهاي صنعتي كهگيلويه و بويراحمد

از جمله مسائلی است که مشکالت بسیاری را برای بازار خودرو
و مصرفکنندگان به وجود آورده است .در این میان راهکارهای
مختلفی برای کاهش مشکالت بازار ارائه میشود که یکی از این
راهکارها عرضه خودرو در بورس است ،مسئلهای که کارشناسان
نظرات متفاوتی را نسبت به میزان اثرگذاری آن در بازار خودرو
مطرح میکنند .فربد زاوه ،کارشناس صنعت خودرو با اشاره به
چگونگی این طرح و آثار و پیامدهای آن به «ابتکار» گفت :طرح
عرضه خودرو در بورس یکی از بیفایدهترین طرحهایی است که
اخیرا مطرح شده ،اگر قرار است قیمتگذاری آزاد شود که نرخ

بازار آزاد اجرا خواهد شد و یا اگر قرار است که قیمتگذاریها
دستوری باشد که فرقی با اوضاع آشفته اینروزهای بازار نخواهد
داشت .لذا من گمان میکنم این تصمیم یک لجاجت بوده تا
بگویند تصمیمات قبلی در بازار غلط نبوده است.
وی همچنین با بررسی راهکار کاهش آشفتگیها گفت :راه
ساده کاهش آشفتگیها در بازار خودرو این است که به شرکتها
اجازه دهیم در مبدا کارخانه به هر قیمتی که میخواهند
محصوالتشان را به فروش برسانند و اگر تصمیم به مالیاتستانی
باشد ،عدد مالیاتی را به صنعت خودرو اضافه کنیم.
این کارشناس صنعت خودرو اظهار کرد :اکنون سازوکارهایی
که در این طرح دیده شده مبنی بر پرداخت به قطعهساز،
پرداخت به دولت ،مسئله مابهالتفاوت و  ...نه تنها مشکالت

فعلی صنعت را حل نخواهد کرد بلکه در زمان کوتاهی به شدت
چالشها را افزایش خواهد داد.
زاوه گفت :به عنوان مثال موضوع پرداخت مستقیم از بورس
به قطعهساز اصال مشخص نیست که چه سازوکاری دارد و وقتی
قطعهساز از خودروساز پولی نگیرد دیگر تابع حرف خودروساز
نخواهد بود و قطعا قطعهساز ساز خود را میزند .این طرح
ابهامات زیادی دارد ،به عنوان نمونه سیاستهای مدیریتی
قطعهسازها چگونه خواهد بود؟ چه کسی لیست بدهیها را اعالم
میکند؟ چرا فکر میکنند که اگر پول به حساب خودروساز برود
پول را به قطعهساز نمیپردازد؟ از لحاظ مالیاتی تکلیف چه خواهد
بود؟ نامشخص بودن تمام این مسائل آشفتگی را بیشتر میکند.
لذا به نظر نمیرسد این طرح قابل اجرا شدن باشد و اگر اجرا شود
نه تنها مشکلی حل نخواهد شد بلکه گرهکور وضعیت فعلی را به
شدت کورتر میکند .این طرح تنها شانسی که میتواند داشته
باشد این است که شدت آشفتگیهای بازار به واسطه رکود تورمی
که به این بخش ورود پیدا کرده و به نظر میرسد بازار مدت
طوالنی در این رکود باشد کمتر شود وگرنه شرایط بازار تغییری
پیدا نمیکند.
این کارشناس صنعت خودرو با اشاره به ورشکستگی
خودروسازان ادامه داد :از آن بدتر طرح مطرحشده مشکل
ورشکستگی خودروسازان را نیز حل نخواهد کرد ،به عبارتی دیگر
این طرح با همان فرمان قیمتی که منجربه  7تا  8میلیارد دالر
بدهی در خودروساز شد ،ادامه پیدا میکند و هر روز این حجم
از بدهی بزرگتر میشود و از سوی دیگر مردم نیز خودرو را
گرانتر میخرند.
وی به تبعات اجتماعی این طرح اشاره کرد و گفت :این مسئله
عالو ه بر تبعات اجتماعی که در پی دارد ،وضعیت بازار را آشفته
میکند و این سیل میتواند کل اقتصاد ایران را درگیر کند و نه
تنها به اهداف خود نمیرسد بلکه تبعات سنگینی را به همراه
خواهد داشت.

طی دو مرحله در مجمع عمومی فوق العاده

افزایش سرمایه  ۲۸۲درصدی بیمه تجارتنو تصویب شد
مرحله اول افزایش سرمایه  ۹۱درصدی بیمه تجارتنو نسبت به سرمایه کنونی ،در مجمع عمومی فوقالعاده این شرکت به تصویب
رسید.
به گزارش روابط عمومی؛ مجمع عمومی فوقالعاده شرکت بیمه تجارتنو با رعایت کامل پروتکلهای بهداشتی ،صبح روز ۲
آذر ،با حضور بالغ بر  ۸۵درصد سهامداران و نمایندگانی از بیمه مرکزی ،سندیکا ،سازمان بورس ،سهامداران و حسابرس قانونی
بهصورت آنالین برگزار و با رای حداکثری سهامداران ،مرحله اول افزایش سرمایه این شرکت به رقم  ۳هزار میلیارد ریال مهر
تایید خورد.
در حال حاضر سرمایه بیمه تجارتنو یک هزار و  ۵۷۰میلیارد ریال است که با افزایش یک هزار و  ۴۳۰میلیارد ریال از محل سود
انباشته و اندوخته سرمایه ای ،این رقم به  ۳هزار میلیارد ریال خواهد رسید.
در این مجمع ،شروع فعالیت قبولی اتکایی ،حفظ سطح یک توانگری ،افزایش ظرفیت نگهداری و افزایش سود سرمایه گذاریها از اهداف افزایش سرمایه
فوق عنوان شد .همچنین مجمع عمومی فوق العاده صاحبان سهام به هئیت مدیره اختیار داد تا مرحله دوم افزایش سرمایه از  ۳هزار میلیارد ریال به  ۶هزار
میلیارد ریال معادل  ۱۹۱درصد نسبت به سرمایه کنونی ،از محل سود انباشته و اندوخته سرمایه ای ظرف مدت  ۲سال انجام پذیرد.

آگهی فراخوان
شــرکت شــهرکهای صنعتــی فــارس در نظــر دارد تعــداد 13
قطعــه زمیــن در شــهرک صنعتــی بــزرگ شــیراز از طریــق
مزایــده عمومــی و طبــق ضوابــط و مقــررات و دســتورالعمل حــق بهــره بــرداری
ســازمان صنایــع کوچــک و شــهرکهای صنعتــی ایــران بــه اشــخاص حقیقــی و حقوقی
واجــد شــرایط تخصیــص دهــد .لــذا بدینوســیله از کلیــه متقاضیــان دعــوت مــی شــود
نســبت بــه ثبــت نــام در ســامانه تــدارکات الکترونیــک دولــت بخــش مزایــده ســپس
نســبت بــه دریافــت اســناد از طریــق ســامانه اقــدام نماینــد .
 -1تاریــخ اخــذ اســناد در ســامانه تــدارکات الکترونیکــی دولــت  :از 1399/09/03
لغایــت 1399/09/19
 -2آخریــن مهلــت تســلیم پیشــنهادها در ســامانه تــدارکات ســاعت  13مــورخ
 1399/09/19و فیزیکــی پاکــت الــف ( ضمانــت نامــه یــا فیــش نقــدی ) ســاعت
 14:30مــورخ  1399/09/19دبیرخانــه شــرکت
 -3تاریخ کمیته بازگشایی پاکت ها 1399/09/23 :
 -4سایر اطالعات و جزئیات مربوطه در اسناد فراخوان درج شده است .
تلفن تماس 32360570 :
شناسه اگهی 1047580 :
شرکت شهرک های صنعتی
استان فارس
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