WWW.QUDSONLINE.IR
بورس

 1.318.360اونسطال
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1.796

◾تزریق منابع به صندوق تثبیت به مثابه لنگر بازار
همایون دارابی ،کارشناس بازار سرمایه در گفتوگو
با خبرنگار قدس میگوید :با ارائه الیحه  1401موجی
از نگرانی در میان بازار سرمایه به وجود آمد که ناشی
از افزایش هزینههای گاز و برق ،مالیاتها و عوارض
صادراتی و معدنی شرکتهای بورسی بود .با توجه
به ایــن موضوع بــازار افــت شدیدی را تجربه کــرد و
همین امر موجب شد مجموعهای از  10پیشنهاد را
که پیشتر وزارت اقتصاد به سازمان برنامهوبودجه

 22دسامبر۲۰۲۱

طال ۱۸عیار

 12.892.000ربعسکه

تولید ناخالص داخلی کشور به قیمتهای ثابت سال
 ۱۳۹۵در نیمه نخست امسال به رقم 7هزار و ۵۳۰هزار
میلیارد ریال رسید که نسبت به رقم مشابه سال گذشته
به میزان ۳/۳درص ــد افــزایــش یافته اســت .براساس
محاسبات بانک مرکزی ،تولید ناخالص داخلی به قیمت
پایه و به قیمتهای ثابت سال  ۱۳۹۵در سه ماهه دوم

سبوس برنج مری کینگ
 1800میلی لیتر
 216/000تومان

زهــرا طوسی ب ــرا س ــاس
پیشنهادهای بسته حمایتی
دولت«مالیاتنقلوانتقالسهام
بــه ص ـنــدوق تثبیت بــرگــردانــده
یش ــود»۳۰« ،ه ـ ــزار میلیارد
مــ 
تومان هم به صندوق تثبیت بازار
وارد میشود»« ،سا ل آینده سقف قیمت خوراک
گاز پتروشیمیها  5هزار تومان برای هر مترمکعب
یعنی به نرخ صادراتی خواهد بود .همچنین سوخت
گاز کارخانههای فــوالدی 40درصــد قیمت خوراک
پتروشیمی خواهد بود که قبال ً100درصد بود ،یعنی
هر مترمکعب حداکثر  2هزار تومان خواهد بود .نرخ
خوراک صنایع سیمانی هم معادل 10درصد قیمت
نرخ خوراک پتروشیمی است» .همچنین «مالیات
تولیدیها نیز ۵درصــد کمتر میشود» و «فرمول
حقوق دولتی معادن همتغییر نمیکند».
با وجود آنکه احسان خاندوزی وزیر اقتصاد میگوید
ما بر عهدی که مبنی بر اصــاح بــازار سرمایه بود
هستیم و مدعی اســت در چند مــاه اخیر بیش از
آنکه دولت در بازار سرمایه گیرنده باشد دهنده بوده
است ،اما بورسیها به عملکرد دولت در قبال بورس
انتقاددارندومیگویندخطمشیآنبادولتگذشته
تفاوت چندانی نکرده است.

◾

55.850.000

مثقالطال

رشد  ۳/۳درصدی
اقتصاد کشور
در نیمه نخست۱۴۰۰

قیمت انواع
روغن

 17جمادیاالول 1443

سال سی و پنجم

شماره 9703

نیمه جامد الدن
 5کیلوگرم
 91.000تومان

 38.100.000نیمسکه

 68.400.000سکه

امسال به رقم 4هــزار و ۵۴هــزار میلیارد ریال رسید که
نسبت به سه ماهه دوم سال گذشته ،یک درصد رشد
داشته است.
همچنین رشــد اقتصادی بــدون نفت در دوره مذکور
مــعــادل 0/5درصـــد بــوده اســت .رشــد عملکرد تولید
ناخالص داخلی در سه ماهه دوم امسال حاصل تحقق

مخصوص سرخ کردنی
بهارالماس 1.8لیتر
 15.000تومان

سایه تردید بر بازار سرمایه

محمد عنبری ،مدیر اندیشــکده سیاســتگذاری ماهد نیز معتقد اســت در
بودجه سال  1401چند اتفاق مهم رخداده که یکی از آنها مربوط به حذف ارز
4هزارو 200تومانی و افزایش نرخ تسعیر است.با حذف این نوع ارز بورسیها
و فعاالن بازار و سرمایه آماده جهش خواهند بود.

داده بود تا در الیحه بودجه گنجانده شود توسط
رئیسجمهور پذیرفته شود .یک بند از این بسته
کمک دولـتــی بــه صـنــدوق تثبیت اســت کــه گفته
میشود 20هــزار میلیارد تومان وجه نقد و 50هــزار
میلیارد تومان سهام به صندوق تثبیت داده میشود
تا بهعنوان لنگر بازار عمل کرده و بورس را به تعادل
برساند.وی با اشاره به نکات مثبت بودجه برای بازار
سرمایه از جمله 5درصد کاهش مالیات شرکتهای

آگهی مناقصه -نوبت اول

دولتی میافزاید :آنچه موجب نگرانی شدید میشود
بحثهای مربوط به هزینههای آب ،بــرق و گــاز و
همچنین مالیات صادرات است که امیدواریم الیحه
بهگونهای اصالح شود که نگرانی بازار سرمایه برطرف
شــود.وی دربــاره افزایش نرخ تسعیر ارز به 23هزار
تومان میگوید :ما سیستم نامشخص و بسیار
پرایرادی در نرخ ارز داریم .از نرخ دولتی تا نیما و سنا و
بازار آزاد و این فساد بسیار گستردهای را ایجاد کرده،

درهم امارات (سنا)

دینارعراق (سنا)

رشد مثبت ارزش افزوده گروههای «خدمات» و «نفت»
به ترتیب معادل  4/2و 7/4درص ــد نسبت به دوره
مشابه ســال گذشته اســت .در سه ماهه دوم امسال
گروههای «کشاورزی» و «صنایع و معادن» با کاهش
عملکردی به ترتیب معادل  1/9و 5/3درصــد مواجه
بودهاند.

مایع آفتابگردان الدن
 1.8لیتر
 27/100تومان

آیا بسته حمایتی دولت ،شرایط بورس را  بهبود میبخشد؟

گزيده

 127.430.000دالر (سنا)

267.411

72.814

گیاهی جامد غنچه
 4.5کیلوگرم
 80.000تومان

در حال حاضر هم فاصله نرخ نیما با آزاد نزدیک به
7هزار تومان شده که به زیان شرکتهای صادرات
محور است .انتظار شرکتها این است حاال که با
شرایط سختی صــادرات انجام میدهند به آنها
اجازه داده شود نرخ واقعی را دریافت کنند و رانتی که
واردکنندهها میبرند از بین برود.
وی درباره کاهش انتشار اوراق دولتی میگوید :دولت
سال آینده ناگزیر است ماهیانه10هزار میلیارد تومان
اصلوفرع اوراقهایی که در گذشته منتشر شده را
در سررسید بازخرید کند80 .هزار میلیارد تومان هم
جمع اوراق جدید دولتی و شهرداریها خواهد بود
ولی واقعیت این است که اقتصاد ما دیگر تحمل
جذب اوراق بیشتر را ندارد یعنی دولت چارهای جز
کاهش میزان انتشار اوراق ندارد ،چراکه ازیکطرف
آوار اوراق قبلی به سر بودجه نــازل شده است و از
سوی دیگر هم بخش خصوصی دیگر منابعی برای
خرید این اوراق ندارد .اکنون بخش عمده این اوراق
توسط بانکها و بیمهها خریداری و دوبــاره توسط
دولــت پس گرفته میشود که پایه پولی را نیز باال
میبرد.
وی میافزاید :موضوع انتشار اوراق در اقتصاد ایران
یک موضوع بیفایدهای اســت .با توجه به اینکه
حدود 75درصد تولید ناخالص ما متعلق به دولت و
نزدیک به99درصد ثروت ملی در اختیار دولت است
انتشار اوراق کاری عبث و بیهوده است و خواسته بازار
سرمایه این است که انتشار این اوراق که جز زیان برای
بازار سرمایه چیزی نداشته و موجب افزایش کسری
بودجه و تورم در جامعه میشود ،متوقف شود.
وی با تأکید بر اینکه وقتی نرخ بهره باال میبرد بازار
دچارفالکتنقدینگیمیشودوباکمشدننقدینگی
چارهای جز کاهش قیمتها وجود ندارد ،میافزاید:
افزایش نرخ بهره بینبانکی به خاطر تبعات فروش
اوراق دولتی به بانکهاست که بانکها را دچار

183

خبر
خوب

مخصوص سرخ کردنی
بهار 810گرم
 13.000تومان

ناتوانی در تراز پرداختها میکند.
وی درباره نتیجه آنچه دولت بهعنوان حمایت برای
بازار سرمایه در نظر گرفته است ،میگوید :در حال
حاضر انتقادی که به دولت وارد میشود این است که
طمشیآنبادولتگذشتهتفاوتچندانینکردهو
خ
سیاستاقتصادیمنسجمیازخودشنشاننداده
است .انتظار داریم دولت بهجای سیاست انتشار
اوراق ،باال بردن نرخ بهره و فشار به بــازار سیاست،
تشویق و جهش تولید را در پیش گیرد نرخ بهره را
کاهش و اجازه دهد بنگاهها نفس بکشند.

◾

◾تأثیر مثبت حذف ارز دولتی روی بورس
محمد عنبری ،مدیر اندیشکده سیاستگذاری
ماهد نیز معتقد است در بودجه سال  1401چند
اتـفــاق مهم رخداده کــه یکی از آنهــا مــربــوط به
حذف ارز 4هزارو 200تومانی و افزایش نرخ تسعیر
است .به گفته وی با حذف این نوع ارز بورسیها
و فعاالن بــازار و سرمایه آ مــاده جهش خواهند
بود ،زیرا این امر موجب افزایش قابلتوجه درآمد
صنایع مختلف خواهد شــد .دروا ق ــع در چنین
تگــذاری
شــرایـطــی دی ـگــر کــاالهــای نـهــایــی قـیـمـ 
دستوری نمیشوند و تولید داخل نیازی نیست با
کاالهای وارداتی حمایتی رقابت کند.
عنبری یکی از توجهات ویژه بودجه سال آینده به
بازار سرمایه را کاهش قابلتوجه انتشار اوراق میداند
و میافزاید :هر جا اوراق میفروشیم نقدینگی از بازار
سرمایه را خارج میکنیم ،سال آینده88هزار میلیارد
تومان اوراق داریــم .از طرفی دولــت در حال حاضر
برای اصل و سود اوراق 178هزار میلیارد تومان باید
بازگرداند بنابراین میتوان گفت انتشار اوراق در سال
آینده منفی 40درصــد است و همین اتفاق مثبتی
برای بازار سرمایه است زیرا نقدینگی بیشتری به بازار
عرضه میشود.

سردرگمی
بنگاهها ی
اقتصادی
کاهش مییابد

سید مهدی نیازی،
معاون وزیر صمت با
بیان اینکه در ساختار
جدید وزارت صمت،
برای نخستین بار
ادغام واقعی اتفاق
افتاده است ،گفت :با
یکپارچگی ب ه وجود
آمده ،بنگاههای
اقتصادی از
سردرگمی رهایی
مییابند.
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اقتصاد

شركت شهركهای صنعتی چهارمحال و بختیاری در نظر دارد

به استناد قوانین و مقررات معامالت دولتی،مناقصات عمومی مطابق شرایط زیر را با بهرهگیری از سامانهی تداركات الكترونیكی دولت برگزار نماید .كلیهی مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اسناد تا ارائهی پیشنهاد مناقصهگران و بازگشایی
پاكتها از طریق درگاه سامانهی تداركات الكترونیكی دولت (ستاد) به آدرس  http://www.setadiran.irانجام خواهد شد و الزم است مناقصهگران در صورت عدم عضویت قبلی ،مراحل ثبت نام در سایت مذكور و دریافت گواهی امضای
الكترونیكی را جهت شركت در مناقصه محقق سازند .تاریخ انتشار مناقصه در سامانه روز  1400/10/01میباشد.

نام پروژه

محل اجرا

نوع فراخوان

مبلغ برآورد اولیه
(ریال)

دریافت
آخرین مهلت
ِ
اسناد از سایت

آخرین مهلت ارائهی
پیشنهاد

زمان بازگشایی

محل تأمین
اعتبار

مبلغ تضمین
(میلیون ریال)

464

1409278

ساعت

تاریخ

ساعت

تاریخ

ساعت

تاریخ

تهیهی مصالح و اجرای زیرسازی و جدولگذاری
بخشی از معابر ناحیهی صنعتی وردنجان

ناحیهی صنعتی
وردنجان

مناقصهی عمومی
یكمرحلهای

9/270/571/860

14

1400/10/04

14

1400/10/14

8:30

1400/10/15

داخلی و
عمرانی استانی

تهیهی مصالح و اجرای شبكه معابر ،زیرسازی و
جدولگذاری فاز  170هكتاری شهرك صنعتی بروجن

شهرك صنعتی
بروجن

مناقصهی عمومی
یكمرحلهای با
ارزیابی كیفی

350/888/619/725

14

1400/10/04

14

1400/10/19

8:30

1400/10/20

داخلی و
عمرانی استانی

10918

تهیهی مصالح و اجرای دو عدد مخزن بتنی  1000متر
مكعبی در شهرك صنعتی شهركرد -2تجدید شده

شهرك صنعتی
شهركرد2

مناقصهی عمومی
یكمرحلهای

83/196/050/014

14

1400/10/04

14

1400/10/14

8:30

1400/10/15

داخلی و
عمرانی استانی

4160

شناسه آگهی 1246372 :

اطالعیه -نوبت دوم

بدینوسیلهشهرداری
شوقان درنظردارد

دانشکده علوم پزشکی و خدمات
بهداشتی و درمانی نیشابور در نظر دارد

به موجب مصوبه شماره  173مورخه  1400/09/18شورای اسالمی شهرشوقان نسبت به فروش 2قطعه
زمین به مشخصات ذیل ازاراضی شرق ساختمان شهرداری واقع دربلوارارگ –خیابان شهرداری را با
قیمتپایهكارشناسیازطریقمزایدهعمومیاقدامنمایدلذاازكلیهافرادحقیقیوحقوقیدعوتبهعمل
می آید جهت خرید وتحویل اسناد مزایده ازتاریخ آگهی تا تاریخ  1400/10/16به واحد مالی شهرداری
مراجعهنمایند.
شرایدمزایده
-1قیمت پایه قطعات وسپرده شركت درمزایده هرقطعه به شرح جدول ذیل می باشد كه مبلغ سپرده
شركت درمزایده به صورت واریزبه حساب  0103891110004بنام شهرداری شوقان نزد بانک ملی یا ارائه
ضمانتنامهبانکیمعتبرمیباشد.

2

2

250

2/000/000/000

100/000/000

1408915

-2درصورتی كه نفرات اول تا سوم حاضربه انعقاد قرارداد نباشند سپرده آنان به ترتیب ضبط خواهد شد.
-3بهپیشنهاداتمخدوش،مشروطوناقصرسیدگینخواهدشد.
-4سایراطالعات وجزئیات مربوط به معامله دراسناد مزایده موجود می باشد.
-5تاریخ تحویل پاكات 1400/10/18می باشد.
-6تاریخ بازگشایی پاكات 1400/10/19می باشد.

روابطعمومیشهرداریشوقان

1409179

1

1

250

2/000/000/000

100/000/000

آگهی فراخوان مشاركتی

فراخوان مناقصه

مناقصه عمومی یک مرحله ای خرید تجمیعی
بیمه نامه های دانشکده  ،را از طریق سامانه
تداركات الکترونیکی دولت برگزار نماید .تمامی مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اسناد مناقصه تا
ارائه پیشنهاد مناقصه گران و بازگشایی پاكت ها از طریق درگاه سامانه تداركات الکترونیکی دولت
(ستاد) به آدرس  www.setadiran.irانجام خواهد شد .الزم است مناقصه گران در صورت عدم
عضویت قبلی ،مراحل ثبت نام در سایت مذكور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی را جهت شركت
در مناقصه محقق سازند.
تاریخ انتشار مناقصه در سامانه :تاریخ  1400/10/01می باشد.
مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه :از سایت :ساعت  19روز دوشنبه تاریخ 1400/10/06
مهلت زمانی ارائه پیشنهاد :ساعت  19روز شنبه تاریخ 1400/10/18
زمان بازگشایی پاكت ها :ساعت  9روز یک شنبه تاریخ 1400/10/19
اطالعات تماس دستگاه مناقصه گذار جهت دریافت اطالعات بیشتر در خصوص اسناد مناقصه و ارائه
پاكت های الف) آدرس :نیشابور ،شهرك فرهنگیان ،ابتدای بلوار معلم ،ستاد مركزی دانشکده علوم
پزشکی نیشابور طبقه اول ،واحد حراست .در صورت نیاز به اطالعات تکمیلی با اداره امور پشتیبانی
و رفاهی دانشکده با شماره  05143307171تماس حاصل فرمایید.
اطالعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه021-41934 :
دفتر ثبت نام 88969737 :و 85193768
*مبلغ تضمین شركت در مناقصه مبلغ  3/100/000/000ریال می باشد.
*هزینه درج آگهی برعهده برنده مناقصه می باشد.

روابط عمومی دانشکده

ش��رکت س��امان بازار رضوی به ش��ماره ثبت  855و شناسه ملی
 10380099797در نظر دارد
حس��ب درخواس��ت های مکرر تع��دادی از برنده��ای غذایی مطرح
کش��ور در خصوص اس��تفاده از ظرفی��ت خالی این ش��رکت در جهت
هم��کاری و در راس��تای فرمایش��ات مق��ام معظ��م رهب��ری (تولی��د،
پش��تیبانی ها ،مان��ع زدای��ی ه��ا) بخش��ی از ظرفیت خالی خود را ش��امل
(تولی��د رب ،ان��واع کمپوت و کنس��رو ،ان��واع آبمیوه و کنس��انتره) تحت
برنده��ای معتبر داخلی به روش تولید مش��ارکتی به انجام برس��اند .لذا
متقاضیان��ی ک��ه تا تاری��خ  1400/10/08اعالم آمادگ��ی نمایند در اولویت
قرار خواهند گرفت .آدرس ش��رکت :مش��هد ،ابتدای بزرگراه آس��یایی،
میدان قائم ،روبروی بیمارس��تان رضوی مراجعه نمایند.

1409173

ردیف

شماره
قطعه

مساحت
(مترمربع)

قیمت پایه (ریال)

سپرده شركت
درمزایده (ریال)

روابط عمومی شركت شهركهای صنعتی چهارمحال و بختیاری

ایمیل supplies@sbrazavi.ir :س��ایتwww.sbrazavi.ir :
ش��ماره تلفن05136576364 :

