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اخبار

رونق کسب و کار  ۲۳هزار نفر
با طرحهای تسهیالتی موسسه
اعتباری ملل  

موسسه اعتباری ملل به منظور حمایت از
تولید کاالی ایرانی با اجرایی کردن طرح های
تسهیالتی متنوع از تیرماه سال جاری به کسب
و کار اقشار مختلف جامعه رونق بخشید.
این موسسه در راستای ایجاد اشتغال و تولید
کاالهای ایرانی با اعطای تسهیالتی از طریق
طرحهای افق ،یکتا کارت اعتباری ،متخصصان
و اصناف نسبت به پرداخت ۱۵۹/۲۳
فقره تسهیالت به مردم عزیز اقدام کرد.
متقاضیان محترم میتوانند ضمن مراجعه به
شعبه موسسه اعتباری ملل در سراسر کشور از
مزایای طرحهای فوق بهرهمند شوند.

نوبت دوم

رئیس سازمان هواپیمایی اعالم کرد

رشد شاخص زیر سایه  10فرمان

پس از افتهای پی در پی شاخص بورس ،بازار
بالخره رنگ سبز را به خود دید در این میان برخی از
کارشناسان علت رشدهای اخیر شاخص را تصویب
ده فرمان کمک به بازار در ستاد اقتصادی دولت
میدانند .به گفته آنها بسته پیشنهادی که برای
حمایت از بازار بورس تصویب شده بیانگر اراده جدی
دولت برای ایجاد امید و تعادل در بازار است به همین
بازار بورس به این ده فرمان واکنش مثبت نشان داده
و خبر این حمایت در چند روز اخیر شاخص را سبز
پوش کرده است .یوسف امینداور ،کارشناس بازار
سرمایه در گفتوگویی به تاثیر تصمیمات دولت
برای حمایت از بازار بورس اشاره کرده و در اینباره
گفته است« :برخی از بندهای این بسته در صورت
اجرا تاثیرات بسیار مثبتی بر بازار سهام خواهد
داشت .بنابراین اگر مواردی که در این بسته ۱۰بندی
آمده به درستی اجرا شود اثر مثبت روی بازار خواهد
داشت .البته آنچه از شواهد پیداست به نظر میرسد
که قصد جدی برای اجرای این بسته وجود دارد و
همین مسئله جای امیدواری دارد .البته باید بر این
نکته نیز تاکید داشت که تا این بسته در مجلس
شورای اسالمی به تصویب نمایندگان ملت نرسد و
در الیحه بودجه منظور نشود نمیتوان قطعی نظر
داد ،بنابراین باید منتظر تصویب الیحه بودجه سال
 ۱۴۰۱هم ماند .اما خبری که از تصویب این بسته در
ستاد هماهنگی اقتصادی دولت به بیرون آمد مثبت
بود و برخی از ترسهای اهالی بازار را از بین برد».
نگاه مثبت کارشناسان به ده فرمان حمایت از
بورس در حالی است که گروهی هم معتقدند
این بسته ناکارآمد بوده و نمیتواند امید را به بازار
بازگرداند .سلمان نصیرزاده ،کارشناس بازار سهام
در گفتوگو با تجارتنیوز پس از بررسی این 10
فرمان در بخشی از صحبتهایش گفته است:
«بازار سرمایه قبال هم از این فرمانها داشته است.
در اردیبهشت امسال هم دهنوی مشابه این موارد
را اعالم کرد اما خیلی به بازار کمک نکرد .درآمد
صادرکنندهها همچنان نامشخص است و تکلیف
مداخله دولت در قیمتگذاریها هم هنوز مشخص
نیست .هر چقدر به سمت شفافسازی نکات مبهم
برویم تکلیف بازار هم مشخص میشود».
تصمیمات در راستای حمایت از بازار است
شاهین احمدی ،کارشناس بازار سرمایه با اشاره به
اثر ده فرمان بر بازار به «ابتکار» گفت :در خصوص
 10فرمان به جز یکی دو مورد که کامال شفاف و
تعیین تکلیف نشده است سایر موارد آن
در راستای حمایت از بازار خواهد بود و نکته مهم
این است که اگر ده فرمان را به درستی و به همین
کیفیتی که وزیر اقتصاد گفته است اجرا شود قطعا ًاز
بازار حمایت میشود.
وی با اشاره به رشد اخیر بازار افزود :رشد اخیر
شاخص بورس صرفا ً به خاطر انتشار خبر ده فرمان
نبوده است .رشد بازار به این دلیل بود که بازار به

کیمیانجفی

بازار سرمایه هفته جدید را صعودی آغاز کرد به طوری که شاخص کل بورس بیش از  ۲۶هزار واحد افزایش یافت .به گونهای که شاخص کل بورس روز
شنبه با  ۲۶هزار و  ۵۱۱واحد افزایش به رقم یک میلیون و  ۳۸۵هزار واحد رسید .شاخص کل با معیار هم وزن هم  ۴هزار و  ۱۵۶واحد افزایش یافت و رقم
 ۳۶۱هزار و  ۹۲۲واحد را ثبت کرد.

احمدی :اگر
ده فرمان را به
درستی و به
همینکیفیتی
که وزیر اقتصاد
گفته است اجرا
شود قطع ًا از
بازار حمایت
میشود
شدت پایین آمده بود در شرایط فعلی بسیاری از
سرمایه ارزنده بودند و اگر این شرایط همچنان برقرار
باشد میتوان به ادامه رشد شاخص امیدوار بود.
این کارشناس بازار سرمایه با بررسی وضعیت
بازار ادامه داد :در مجموع میتوان گفت وضعیت
بازار اکنون قابل پیشبینی نیست اما اگر پارامترهای
کنونی در بازار برقرار باشند ،دولت هزینه جدیدی
به بازار سرمایه تحمیل نکند و دخالت جدی در
نرخها صورت نگیرد به نظر میرسد بازار نه خیلی
گران و نه خیلی ارزان باشد .آن چیزی که ما شاهد
هستیم بازار به شدت دولتی بوده و با دستورالعملها
و قیمتگذاریهای دولتی شدیدا ً بر روی بازار اثر
میگذارد بنابراین پیشبینی و ارزیابی بازار کار
دشواری است.
 10فرمان نقطه شروع بازار
عباسعلی حقانینسب نیز اجرای ده فرمان را دارای

پیامدهای مثبت برای بازار دانست و در این باره به
«ابتکار» گفت :صحبت از  ۱۰فرمان برای حمایت،
نقطه شروعی بود تا بازار به آن توجه کند و کمی
شرایط آرام شود .به هرحال مواردی که باعث ابهام
سرمایهگذاران بود ،یک بخشی از آن در قالب این
ده فرمان تعدیل شد و با این  10فرمان یک امتیازات
کوچکی برای بازار قائل شدند .بنابراین من این ده
فرمان را بیتأثیر در بازار نمیبینم.
این کارشناس بازار سرمایه ادامه داد :بازار
سرمایه هنوز به آن جایگاهی که اعتماد
سرمایهگذارانرا جذب کنند برنگشته است هرچند
که بازار در روزهای اخیر رشدهایی را تجربه کرده
اما هنوز هم از وضعیت متعادلی برخوردار نیست
و نمیتوان پیشبینی کرد که بازار در ماههای آتی
و در کوتاهمدت رشد خواهد کرد یا خیر .البته بازار
قابلیت این را دارد که در یک بازه زمانی طوالنی
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«آگهی مزایده عمومی یک مرحله ای»

شــهرداری اسالمشــهردر نظــر دارد بــه اســتناد مجــوز شــماره  5/4/863مــورخ  1399/10/01شــورای محتــرم
اســالمی شــهر نســبت بــه اجــاره دریاچــه ،رســتوران هوایــی و خانــه روســتایی واقــع در :اسالمشــهر – شــهرک
امــام حســین(ع) – جنــب کارخانــه شــهر لبنیــات میهــن – پــارک شــهید ســلیمانی بــه اشــخاص حقیقــی و
حقوقــی از طریــق برگــزاری مزایــده عمومــی اقــدام نمایــد .بدیــن وســیله از اشــخاص حقیقــی و حقوقــی واجــد شــرایط دعــوت مــی
گــردد جهــت شــرکت در مزایــده و دریافــت اســناد بــه اداره قراردادهــای شــهرداری اسالمشــهر مراجعــه نماینــد .ضمنــا مهلــت دریافــت
اســناد مزایــده حداقــل تــا ده روز پــس از چــاپ آگهــی نوبــت دوم خواهــد بــود .هزینــه کارشناســی و درج آگهــی در روزنامــه و چــاپ
بنــر بــه عهــده برنــده مزایــده عمومــی مــی باشــد.
 -1مبلغ پایه کارشناسی اجاره ماهیانه280/000/000 :ریال
 -2مبلغ سپرده شرکت در مزایده 550/000/000 :ریال
 -3صالحیــت :اشــخاص حقوقــی :اســناد و مــدارک (اساســنامه ،روزنامــه رســمی و  – )...پروانــه کســب از اتحادیــه هــای مربوطــه
و مجــوز هــای مربوطــه و هرگونــه مــدارک معتبــر در ایــن خصــوص
اشــخاص حقیقــی :تصویــر کارت شناســایی – پروانــه کســب از اتحادیــه هــای مربوطــه و مجوزهــای مربوطــه و هرگونــه مــدارک
معتبــر در ایــن خصــوص
 -4بــه پیشــنهادات مشــروط ،مخــدوش ،فاقــد ســپرده و پیشــنهاداتی کــه پــس از مهلــت اعــالم شــده ارائــه شــوند ترتیــب اثــر داده
نخواهــد شــد.
 -5شهرداری در رد یا قبول یک یا کلیه پیشنهادات واصله مختار است.
 -6برندگان اول و دوم و سوم مزایده هرگاه حاضر به انعقاد قرارداد نشوند سپرده آنان به ترتیب به نفع شهرداری ضبط خواهد شد.
 -7سایر شرایط در اسناد مزایده درج گردیده است.
 -8چاپ اول1400/9/28 :
 -9چاپ دوم1400/10/5 :
 -10مهلت دریافت اسناد مزایده :از مورخ  1400/10/5الی 1400/10/14
 -11مهلت تحویل اسناد مزایده1400/10/15 :
 -12جلسه کمیسیون عالی معامالت :ساعت 14:30 :مورخ1400/10/18 :

سند و برگ سبز موتور سیکلت سیستم شیرویه مدل ۱۳۸۱شماره پالک
 ۵۷۱.۲۳۲۸۲به شماره موتور ۰۲۱۰۷۴۵۳شماره تنه  ۸۱۱۳۰۰۴۴بنام سعید
سعیدی دوست مفقود واز درجه اعتبار ساقط است.

رشدهای خوبی را تجربه کند اما در کوتاهمدت
نمیتوان به طور قطعی اظهارنظر کرد که وضعیت
بازار چگونه خواهد بود.
این کارشناس بازار سرمایه اظهار کرد :قطعا ً ما در
این در  10فرمان نقطه ضعفی نمیبینیم چون این
فرمانها با هدف حمایت از بازار سرمایه صادر شده
بنابراین این حمایت هم به نفع بازار و هم به نفع
اقتصاد خواهد بود.
وی افزود :با وجود نکات مثبت این موضوع،
مسائل اصلی و حیاتی آنچنان در این ده فرمند
دیده نشده است .بدون شک این ده فرمان دارای
نقاط مثبت است اما مسائل اشاره شده جزئی بوده
هر چند که با اجرای این ده فرمان از بازار حمایت
میشود اما دز حمایتها پایین خواهد بود و آنقدر
نمیتواند بازار سرمایه را حرکت بدهد و آن اعتماد از
دست رفته را ترمیم کند.

رئیس سازمان هواپیمایی کشوری با اشاره
به تشدید کنترل و نظارت بر پروازهای داخلی
و خارجی برای جلوگیری از شیوع سویه جدید
ویروس کرونا گفت :چنین مسئلهای که مسافر
مبتال به امیکرون از طریق پروازها به ایران وارد
شده مورد تایید نیست.
به گزارش ایسنا ،محمد محمدیبخش در پاسخ
به سوالی مبنی بر اینکه با توجه به شناسایی
سویه جدید ویروس کرونا به نام امیکرون در
ایران آیا محدودیتها و ممنوعیتهای جدیدی
برای پروازهای داخلی و خارجی ابالغ شده است
یا خیر ،اظهار کرد :تاکنون پروتکل جدیدی که
ممنوعیتها و محدودیتها پروازهای داخلی و
خارجی را افزایش دهد ،از سوی وزارت بهداشت
درمان و آموزش پزشکی یا ستاد ملی مقابله با
کرونا به ما ابالغ نشده است.
وی افزود :البته اخیرا ًستاد ملی مقابله با کرونا
دستورالعمل جدیدی را برای تشدید اقدامات
پیشگیرانه و کنترلی اعالم کرده که اگر مسافری
مشکوک به کرونا بود و تست منفی  PCRیا کارت
واکسن نداشت آن را به آزمایشگاههای مرجع
معرفی کنیم .این دستورالعمل چهارشنبه هفته
گذشته به همه مبادی و فرودگاهها اعالم شد و
بر اجرای درست و دقیق آن نظارت میکنیم .اگر
مسافران تست منفی بسیار و کارت واکسن که
در آن هر دو دز دریافتی آنها شده باشد را در
اختیار داشته باشند ،هیچ مشکل و محدودیتی
برای پروازهای مسافری ندارند.
محمدیبخش تاکید کرد :البته در روند
غربالگری ،مسافرانی که از نظر عالئم بالینی
مشکوک به ویروس کرونا باشند نیز تحت این
کنترلهای قرار میگیرند و آزمایشگاههای مرجع
را بر اساس دستورالعمل جدید ابالغ شده به
همه فرودگاههای کشور اعالم کردهایم.
وی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه آیا مسافر
مبتال به امیکرون از طریق سفرهای هوایی و
پروازهای ایرالینهای داخلی به ایران وارد شده
است؟ تاکید کرد :چنین موضوعی به هیچ وجه
تایید نمیشود و تاکنون گزارشی مبنی بر این
موضوع اعالم نشده است.

با وجود همکاران ساعی و توانمند ،آماده اجرای طرح  88نهضت ملی مسکن در استان هستیم

شــركت شــهركهاي صنعتــي فــارس در نظــر دارد تعــدادي قطعــه زميــن در شــهركهاي صنعتــي
اســتهبان  ،روزبــدان فيروزآبــاد  ،سروســتان ، 1داراب  ،فتــح آبــاد مرودشــت  ،خرامــه و
ناحيــه هــاي صنعتــي خرمبيــد  ،مصلحيــان كازرون و  ( 000ليســت پيوســت ســامانه ) از طريــق مزايــده عمومــي
و طبــق ضوابــط و مقــررات و دســتورالعمل حــق بهــره بــرداري ســازمان صنايــع كوچــك و شــهركهاي صنعتــي
ايــران بــه اشــخاص حقيقــي و حقوقــي واجــد شــرايط تخصيــص دهــد .لــذا بدينوســيله از كليــه متقاضيــان دعــوت
مــي شــود نســبت بــه ثبــت نــام در ســامانه تــداركات الكترونيــك دولــت بخــش مزايــده ســپس نســبت بــه دريافــت
اســناد از طريــق ســامانه اقــدام نماينــد.
 .1تاريخ اخذ اسناد در سامانه تداركات الكترونيكي دولت  :از  1400/10/05لغايت 1400/10/15
 .2آخريــن مهلــت تســليم پيشــنهادها ،در ســامانه تــداركات ســاعت  13مــورخ  1400/10/15و فيزيكــي پاكــت الــف
(ضمانــت نامــه يــا فيــش نقــدي) ســاعت  15:45مــورخ  1400/10/15دبيرخانــه شــركت.
 .3تاريخ كميته بازگشايي پاكت ها 1400/10/18 :
سازمان مدیریت پسماند
 .4ساير اطالعات و جزييات مربوطه در اسناد فراخوان درج شده است.
تلفن تماس 32360570 :

3945

تشدید کنترل کرونایی
مسافران هوایی

kimia.najafi.23@gmail.com
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نوبت دوم

خبر

«ابتکار» میزان تاثیر تصمیمات حمایتی دولت از بازار سرمایه را بررسی کرد

سرپرست مدیریت سرمایه گذاری و
امور سهام بیمه البرز منصوب شد

محسن پورکیانی ،مدیرعامل بیمه البرز طی
حکمی محمد غالمزاده را به عنوان سرپرست
مدیریت سرمایه گذاری و امور سهام این شرکت
منصوب کرد.
محسن پورکیانی ،مدیرعامل این شرکت در
حکم انتصاب سرپرست مدیریت سرمایه گذاری
و امور سهام ،تاکید کرده است :انتظار می رود
با توجه به اهمیت نقش این حوزه در افزایش
کارآمدی و تحصیل بازدهی و بهبود عملکرد
شرکت بر اساس اصول ،راهبردها و سیاست
های ابالغی ،بهره گیری از تجارب و ظرفیت های
موجود در آن مدیریت ،ضمن رعایت ضوابط
و مقررات و نیز حفظ منافع و مصالح شرکت،
اقدامات الزم را به منظور تحقق اهداف مورد نظر
به عمل آورید.
محمد غالمزاده پیش از این مدیر امور مالی
بیمه البرز بود.

بازاروسرمایه

محسن حمیدی  -شهردار اسالمشهر

برگ سبز سواری پراید ۱۳۲رنگ سفید روغنی مدل ۱۳۹۰شماره پالک
۱۲۲و ۵۸ایران ۶۳شماره موتور ۴۱۶۳۱۸۰شماره شاسی  S۵۴۲۰۰۹۰۰۵۱۱۳۷به
نام نسرین صفایی شیر بابا مفقود گردیده و فاقد اعتبار می باشد.

مهدی جمالوندی در دیدار با مدیر شرکت زنگان پرشین گفت :با وجود
همکاران مجرب ،ساعی و توانمند با تمام توان آماده اجرای طرح اقدام ملی
مسکن و طرح نهضت ملی مسکن در استان زنجان هستیم.
مهدی جمالوندی مدیر شعب استان با مدیر عامل شرکت زنگان پرشین به
منظور معارفه طرفین و تحکیم روابط در اجرای طرح اقدام ملی مسکن (بام) و
نضهت ملی مسکن دیدار کرد .مدیر شعب استان با اشاره به اینکه هدف از
اجرای این طرحها ،حمایت از دولت محترم و خدمت به آحاد جامعه می باشد،
اظهار کرد :با وجود تجربه درخشانی که از طرح مسکن مهر کسب کردیم ،در
جهت انجام وظیفه انسان دوستانه و خدمت رسانی به همشهریان عزیز با

تمام توان آماده برای اجرای طرح نهضت ملی مسکن در سطح استان هستیم.
وی در تکمیل این مبحث گفت :با توجه به توان و تجارب گذشته ،عالوه
بر پرداخت تسهیالت سهمیه تعیین شده برای این استان ،در صورت تمایل و
اعالم سهمیه از سوی سایر بانکها به این بانک ،آمادگی خود را اعالم می داریم.
مهدی جمالوندی با اشاره بر افزایش تعامالت و مراودات فی مابین شرکت
زنگان پرشین و بانک مسکن عنوان کرد  :با عنایت به سابقه هر دو طرف در
انجام رسالت حرفه ای خود هر چه میزان مشارکت و همیاری بانک و شرکت
در پروژه ها بیشتر و روابط تنگاتنگ باشد ،قطعیت در حصول نتیجه مطلوب
افزون خواهد شد.
مدیر عامل شرکت زنگان پرشیا با تقدیر از مجموعه بانک مسکن در اجرای
طرحهای دولت محترم به جهت خانه دار کردن اقشار مختلف مردم ،اظهار
داشت  :عمده فعالیت شرکت در بخشهای راه و سدسازی می باشد ولی به
جهت حمایت از دولت محترم و مردم شریف ،وارد بخش مسکن شده است.
وی ضمن ارایه گزارش عملکرد شرکت زنگان پرشین در سطح استان ،تصریح
کرد :دلیل عمده ورود شرکت به بخش مسکن ،وجود آحاد مردمی که خانه اولی
و صاحب خانه نمی باشند است و امیدواریم در این حوزه بتوانیم مایه خیر و
برکت برای این اقشار باشیم.
هشترودی با آرزوی موفقیت روزافزون برای مهدی جمالوندی درسمت جدید،
خاطرنشان کرد  :به محض تعیین زمین طرحها ،در نظر داریم با همکاری و
تجارب مدیران و کارکنان بانک مسکن در سرعت بخشی و پیشرفت پروژه ها
اقدامات شایسته ای داشته باشیم.

