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خبر

«ابتکار» از حواسی جلسه بررسی وضعیت بازار سرمایه گزارش میدهد

پرداخت خسارت هفتاد میلیارد
ریالی توسط بیمه ملت

بورس گرفتار در گرداب اما و اگرها

درپی حادثه خروج از خط قطار زاهدان -
تهران در مهرماه سال گذشته ،تعداد  11واگن
قطار مسافری در ورودی ایستگاه شورو زاهدان
دچار سانحه شده و از خط خارج شدند .تعداد
 9دستگاه از واگنهای این قطار تحت پوشش
بیمههای مهندسی تمامخطر بیمه ملت بودند
که از این تعداد  8دستگاه دچار خسارت شدند.
پس از اعالم خسارت توسط شرکت
برناریلگستر تهران و تکمیل مدارک و بررسی
جنبههای مختلف پرونده ،طی دو نوبت جلسات
شورای فنی و مذاکرات با ارزیابان خسارت ریلی
و امنیتی و با توجه به لزوم مکاتبات متعدد با
نهادها و سازمانهای مختلف و انجام کلیه
تشریفات مربوطه نهایتا موارد مربوط به پرداخت
خسارت  8واگن آسیبدیده ،تایید و با توجه
به رضایت کامل بیمهگزار ،با حضور محمدطه
سعیدی مدیرعامل شرکت برناریل در بیمه ملت،
خسارت تقریبی بالغ بر هفتاد میلیارد ریال
در  28مهرماه سالجاری در وجه این بیمهگزار
پرداخت شد .گفتنی است؛ حقبیمه پرداخت
شده توسط شرکت برناریل ،بابت این بیمهنامهها
حدود  150میلیون ریال بوده است .طبق قانون
دسترسی آزاد به شبکه حمل و نقل ریلی ،راهآهن
مسئول حفظ و نگهداری ناوگان و تامین سالمت
سیر آنان است؛ اما با توجه به خسارت وارده به
شرکت برناریلگستر تهران ،بیمه ملت نسبت به
پرداخت این خسارت اقدام الزم را به عمل آورد.
شایان ذکر است؛ بیمه ملت با توجه به
حضور متوالی طی  9سال در سطح یک توانگری
مالی شرکتهای بیمه ،همواره بر پرداخت
بهموقع خسارت و جلب رضایت بیمهگزاران و
زیاندیدگان خود تاکید داشته و بهعنوان شرکتی
که مشتریمداری را سرلوحه فعالیت خود قرار
داده ،یکی از شرکتهای فعال و موثر در صنعت
بیمه است .بیمه ملت امیدوار است با ارائه
خدمات مناسب و مطلوب در کلیه رشتههای
بیمهای ،بتواند منشأ خدمات شایسته واقع شود.

مدتی است که بازار سرمایه با افت و خیزها تیتر خبر رسانهها
میشود ،یک روز رشد چندهزار واحدی ،شاخص را سبز پوش و
پس از آن افتهای پی در پی رنگ سرخ را مهمان بازار میکند.
در این میان کارشناسان و تحلیلگران به بررسی دالیل اتفاقات
بازار پرداخته و راهکارهایی را برای اصالح شرایط موجود ارائه
میدهند ،راهکارهایی که تا کنون نتوانسته آنطور که باید و شاید
بازار را به یک ثبات نسبی برساند و به نظر میرسد این بخش
از اقتصاد فعال قصد آرام گرفتن ندارد .بررسیها نشان میدهد
روند کاهشی شاخص بورس روز گذشته هم ادامه داشت و این
شاخص بیش از  ۳۷هزار واحد کاهش یافت .شاخص کل بورس
در معامالت روز گذشته بازار سرمایه با  ۳۷هزار و  ۴۷۰واحد
کاهش به رقم یک میلیون و  ۳۳۶هزار واحد رسید.
ماندگاری در بازار بورس دغدغه سهامداران
به گزارش «ابتکار» ،بورس بازاری که طرفداران زیادی را به خود
جلب کرد و سودهای کالنی را به ارمغان آورد؛ در ماههای گذشته
سیر نزولی را در پیش گرفت و همه کسانی را که به طمع جذب
سود ،بدون آگاهی و اطالعات کافی به صورت هیجانی وارد این
بازار شده بودند را در شوک فرو برد .حال افتهای پیدرپی،
ماندگاری در بازار سهام را دغدغه اصلی فعاالن بورسی کرده است
و از سوی دیگر وضعیت فعلی بازار سهام باعث شد تا مجلسیها
نیز به سراغ بورس بروند .روز گذشته در صحن مجلس وضعیت
بازار سهام مورد بررسی قرار گرفت و رئیس سازمان بورس نیز
در این جلسه حضور داشت و گزارشی از وضعیت روز گذشته
بازار به نمایندگان ارائه داد .در این میان ایلنا در خبری آورده
است که تعدادی از سهامداران معترض به شرایط بازار سرمایه
در مقابل مجلس تجمع کردند تا اعتراض خود را نسبت به عدم
حمایت دولت از بورس به گوش متولی بازار برسانند و پس از
آن رئیس سازمان بورس در میان تجمعکنندگان حضور یافت
تا به سواالت آنها پاسخ دهد .قالیبافاصل در صحن طی این
جلسه با اشاره به نوسانات شاخص بازار سرمایه طی ماههای
اخیر ،گفت« :با پیگیریهای بورس اوراق بهادار ،سهام شناوری
در بازار افزایش یافته و از  ۲۲درصد در ابتدای سال به  ۲۵درصد
در حال حاضر رسیده است .بعد از افتهای بازار در بازار سرمایه
موضوع بازارگردانی را به طور جدی دنبال کردیم زیرا بازار گردان
باید بتواند در بحث عرضه و تقاضا با تشخیص درست اقدام
مناسب را انجام دهد ،در بازار بورس از  ۳۳۰شرکت ۱۸۰ ،شرکت
قرارداد بازارگردانی را امضا کردهاند .برای رسیدن بازار سرمایه به
یک تعادل باید این موضوع به طور جدی دنبال شود ،حدود ۲۰
شرکت این قرارداد خود را تمدید نکردند که سازمان بورس اعالم
کرده شرکتهای متخلف مستوجب جریمههای مالی و برخورد
هستند .اگر بازارگردانها به صورت کامل در بازار سرمایه فعال
شوند میتوان یک تعادلی را در بازار ایجاد کنند».

گروه تولید و تجارت  -اوایل سال جاری سوددهی بازار بورس یکی از مهمترین مسائلی بود که صحبت آن نقل محافل میشد.
در آن زمان سرمایهگذاران و فعاالن بازار روزانه سودهای به دست آمدهشان را میشمردند و آن موقع شاید کمتر کسی به فکر
روزهای قرمز بازار بود .اما شاخص همانند روزهای اول سال سبز نماند و از اوایل مردادماه بازار رنگوبوی دیگری به خود گرفت و
سرمایهگذاران را با ترس و وحشت روبهرو کرد.

وزیر اقتصاد
وقتینتوانست
سرعت رشد
سهام را در
مرداد کنترل
کند شایعه عدم
عرضه صندوق
دوم را مطرح
کرد و ریزش
بازار از این
شایعهتعمدی
شروع شد
محمدباقر قالیباف ،رئیس مجلس شورای اسالمی نیز طی این
جلسه پس از قرائت گزارش کمیسیون اقتصادی در خصوص
بررسی وضعیت بازار سهام و عملکرد سازمان بورس و اوراق
بهادار و وزارت اقتصادی و همچنین صحبتهای رئیس سازمان
بورس و تعدادی از نمایندگان گفت« :مهمترین کار بورس
تنظیمگری حرفهای در بورس به منظور تامین مالی تولید با
نقدشوندگی است .واقعیت این است که چنین اتفاقی را در حال
حاضر در بورس شاهد نیستیم .انشاءالله با استفاده از ظرفیت
بازارگردانی و جذب نقدینگی برای تولید و نقدشوندگی در بورس،
طرح کمیسیون اقتصادی بتواند ضعفها را برطرف کند».
انتقاد نسبت به روند بازار سهام
آشفتگی بازار و برگزاری این جلسه باعث شد تا نمایندگان انتقاد

خود را نسبت به وضع موجود بیان کنند .جالل محمودزاده،
نماینده مردم مهاباد در مجلس شورای اسالمی در جریان بررسی
گزارش کمیسیون اقتصادی درباره وضعیت بازار سهام و عملکرد
سازمان بورس و وزارت اقتصاد ،گفت« :عموما افراد در دنیا به
دلیل ریسک کم بازار بورس و نقدشوندگی سریع به فعالیت در
این عرصه میپردازند .در مقطع کوتاهی شاهد سرمایهگذاری زیاد
مردم در بازار بورس بودیم که متعاقبا سود نیز به دست آوردند
اما متاسفانه به دلیل عدم آمادگی زیرساختهای این حوزه دچار
آشفتگی شدیم.
شفافسازی وضعیت شرکتهای حاضر در بورس اهمیت
زیادی دارد زیرا مشاهده میشود برخی از شرکتهای حاضر در
بورس ورشکسته بوده و حتی وجود خارجی ندارند و این عامل

موجب شد نقدینگی مردم به سمت شرکتهای غیرفعال سوق
پیدا کند .وزارت اقتصاد باید پاسخ دهد چرا قبل از فراهم کردن
زیرساختها نقدینگی مردم را به سمت بازار بورس سوق داده
است از این رو قبل از اصالح ساختار این بازار باید با مسببان این
وضعیت برخورد شود».
از سوی دیگر محمدرضا پورابراهیمی ،رئیس کمیسیون
اقتصادی مجلس شورای اسالمی در جریان جلسه علنی صبح
روز گذشته (دوشنبه) مجلس شورای اسالمی و بررسی وضعیت
بازار بورس و عملکرد سازمان اوراق بهادار بیان کرد« :وضعیت
بازار بورس علیرغم زیرساختها و قوانین موجود و مشوقهای
دولتی به دلیل کاستیها و کوتاهیها در حوزه مدیریتی در شرایط
بغرنجی برای سهامداران خود به سر میبرد .رسیدگی به این
موضوع از اهمیت باالیی برخوردار است ،چرا که این بازار شرایط
جدیدی در اقتصاد کشور ایجاد کرده و این بازار بر روی فضای
اجتماعی مردم تاثیر گذاشته است».
سیدالبرز حسینی ،نماینده مردم خدابنده در مجلس شورای
اسالمی نیز در جریان بررسی وضعیت بازار بورس گفت« :طی
ماههای گذشته عدم شفافیت در بازار بورس موجب سلب اعتماد
مردم شده؛ این در حالی است که قرار بود سرمایههای خرد به
این بازار هدایت شود و تالطم دیگر بازارها را در اینجا تنظیم کنیم
اما مردم سرمایهشان را از دست دادند .آغاز ریزش بورس از ۱۹
مرداد و با ایجاد ابهام در نحوه عرضه صندوق پاالیشی اتفاق
افتاد که نه به خاطر اختالف نظر در دو وزارتخانه بلکه به دلیل
بی تدبیری وزارت اقتصاد بود .وزیر اقتصاد وقتی نتوانست سرعت
رشد سهام را در مرداد کنترل کند شایعه عدم عرضه صندوق دوم
را مطرح کرد و ریزش بازار از این شایعه تعمدی شروع شد .عامل
دیگر ریزش هیئت مدیره جدید سازمان بورس بود که تصمیمات
نادرست اتخاذ میکرد در حالی که با کاهش قیمتها باید
سیاستهای عرضه محدود و تقاضا تقویت میشد .اما تاخیر در
زمان اجرای سیاستهای کنترلی صورت گرفت و عدمشفافیت
باعث از بین رفتن سرمایه مردم شد».
این نماینده مجلس در پایان خواستار تصمیم قاطع مجلس
برای بهبود وضعیت بازار بورس شد.
آیندهای نامعلوم!
اما و اگرها درخصوص بازار بورس همچنان ادامه دارد و آینده
این بخش از اقتصاد برای سهامداران نامعلوم است .عدهای
ب برای سرمایهگذاری میدانند و
شرایط فعلی بازار سهام را مناس 
معتقدند اگر اعتماد به بازار بازگردد ،شاخص پتانسیل رشد دوباره
را دارد .این در حالی است که عدهای دیگر شرایط این بخش از
اقتصاد را نابسامان میبینند و از ادامهدار بودن روند نزولی بازار
صحبت میکنند  .حال باید منتظر ماند و دید که بازار در ماههای
آینده چه مسیری را برای حرکت انتخاب میکند.
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الف :جدول امالک واقع در خیابان ولی عصر پاساژ شهرداری
ردیف

طبقه

پالک

شماره ملک

شماره ثبت

دفتر

صفحه

مساحت (متر مربع)

قیمت ملک(ریال)

مبلغ ضمانت نامه
بانکی

1

زیرزمین
پاساژ شهرداری

35

729.1425

4870

33

199

16.24

2.111.200.000

211.120.000

15.800.000

2

زیرزمین
پاساژ شهرداری

23

729.1427

4872

33

205

13.38

1.605.600.000

160.560.000

14.500.000

3

زیرزمین
پاساژ شهرداری

21

729.1429

4874

33

211

12.43

1.491.600.000

149.160.000

14.000.000

4

زیرزمین
پاساژ شهرداری

20

729.1430

4875

33

214

12.24

1.468.800.000

146.880.000

14.000.000

5

زیرزمین
پاساژ شهرداری

19

729.1431

4876

33

217

12.21

1.465.200.000

146.520.000

14.000.000

6

زیرزمین
پاساژ شهرداری

18

729.1432

4878

33

223

14.97

1.796.400.000

179.640.000

15.000.000

7

زیرزمین
پاساژ شهرداری

36

729.1438

4894

33

271

10.4

1.352.000.000

135.200.000

13.800.000

8

زیرزمین
پاساژ شهرداری

37

729.1439

4895

33

274

10.4

1.248.000.000

124.800.000

13.500.000

9

زیرزمین
پاساژ شهرداری

38

729.1440

4896

33

277

10.24

1.228.800.000

122.880.000

13.000.000

10

زیرزمین
پاساژ شهرداری

39

729.1441

4897

33

280

10.4

1.228.800.000

122.880.000

13.000.000

11

همکف
پاساژ شهرداری

16

729.1452

4899

33

286

16.24

2.760.800.000

276.080.000

17.000.000

12

همکف
پاساژ شهرداری

6

729.1455

4901

33

292

13.13

2.100.800.000

210.080.000

15.800.000

13

همکف
پاساژ شهرداری

5

729.1456

4907

33

310

11.92

1.907.200.000

190.720.000

15.000.000

14

همکف
پاساژ شهرداری

4

729.1457

4906

33

307

12.43

1.988.800.000

198.880.000

15.000.000

15

همکف
پاساژ شهرداری

3

729.1458

4934

33

391

12.21

1.953.600.000

195.360.000

15.000.000

16

همکف -پاساژ
شهرداری

2

729.1459

4935

33

394

12.21

1.953.600.000

195.360.000

15.000.000

17

همکف
پاساژ شهرداری

1

729.1460

4936

33

397

14.97

3.742.500.000

374.250.000

20.000.000

18

طبقه اول
پاساژشهرداری یاسوج

41

729.1481

4958

33

464

30.37

2.125.900.000

212.590.000

15.800.000

19

طبقه اول
پاساژشهرداری یاسوج

53

729.1487

4961

33

473

12.72

890.400.000

89.040.000

12.000.000

ب)جدول امالک واقع در خیابان فردوسی و پاساژبعثت:

حق الزحمه کارشناس

(ریال)

ردیف

شرح

پالک ثبتی

مساحت
(مترمربع)

آدرس

قیمت هرمتر
مربع

قیمت کل

مبلغ ضمانت نامه
بانکی

حق الزحمه
کارشناسی

1

عرصه

729.4601

821.64

خیابن
فردوسی

280.000.000

230.059.200.000

23.005.920.000

258.000.000

2

اعیان

729.2374

10.82

پاساژ بعثت-
زیرزمین

180.000.000

1.947.600.000

194.760.000

15.000.000

3

اعیان

729.2380

15.63

پاساژ بعثت-
طبقه اول

100.000.000

1.563.000.000

156.300.000

14.000.000

4

اعیان

729.2373

15.70

پاساژ بعثت-
زیرزمین

180.000.000

2.826.000.000

282.600.000

17.700.000

(ریال)

***شرایط عمومی شرکت در مزایده

-۱دریافت اوراق و تحویل به دبیرخانه شهرداری از تاریخ  99/8/6لغایت  99/8/18به مدت ده روز
کاری

-۲پاکات راس ساعت ۹صبح روز دوشنبه مورخ  99/8/19با حضور اعضاء کمیسیون مالی معامالتی
شهرداری بازگشایی و قرائت خواهدشد و اعالم نتایج حداکثر ظرف مدت یک هفته به برندگان

اعالم خواهد شد.

-۳شرکتکنندهجهتدریافت اسناد مزایده ازسامانه مبلغ۵۰۰.۰۰۰ریالبهحساب۷۰۰۷۹۲۹۷۱۵۸۵

بنام شهرداری یاسوج نزد بانک شهر از طریق سامانه واریز نماید.

-۴پیشنهاد دهندگان می بایست ضمانت نامه بانکی به مبلغ اعالم شده در شرایط آگهی در وجه
شهرداری یاسوج بابت تضمین شرکت در مزایده ضمیمه پیشنهاد خود نمایند توضیحا چکهای

معمولی اشخاص حقیقی و حقوقی وچک بانکها و سفته قابل قبول نمی باشد.

-5متقاضیان می توانند جهت روءیت نقشه تفکیکی و بازدید ملک به واحد امالک شهرداری واقع

در طبقه دوم ساختمان مرکزی شهرداری مراجعه نمایند.

-6هزینه درج آگهی به عهده برنده مزایده خواهد بود.

 -7ضمانت نامه نقدی معادل  ٪۱۰قیمت پایه در وجه شهرداری یاسوج.

 -8تمامی اسناد مزایده عالوه بر بارگذاری در سامانه ستاد به آدرس  www.setadiran.ir :باید به
صورت فیزیکی و در پاکت الک و مهر شده به دبیرخانه شهرداری تحویل گردد.
*** سایر شرایط پیوست اگهی در سایت موجود می باشد

روابط عمومی و امور بین الملل شهرداری شهر یاسوج

