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اقتصادی

واردات موز تسهیل شد

ستاد تنظیم بازار با واردات موز در مقابل صادرات محصوالت کشاورزی موافقت کرد.
به گزارش ایسنا ،بر اساس مصوبات جلسه کارگروه ستاد تنظیم بازار ،برای تنظیم
بازار موز در ایام پایانی سال ،با واردات این محصول در ازای صادرات سایر محصوالت
کشاورزی مجازی ابالغی از سوی جهاد کشاورزی در قبال ارز متقاضی /اشخاص و یا از
محل سایر ارزهای مجاز (ارز غیر) امکانپذیر شد.

مکث

بیم و امیدهای بازار تهران

«بــازار تهــران» تنها یک نام نیســت ،بلکه
نمایانگر بخشی از هویت تاریخی ،فرهنگی
و اجتماعی کشور است که حفظ آن نیازمند
اجرای طرحها و ساماندهی برخی مشکالت
موجود است.
بازار تهران یکی از بناهای ارزشمند پایتخت و
قلب تهران است که روزانه پذیرای شهروندان
پایتختنشــین و گردشــگران داخلــی و
خارجی است.
تهرانیهای قدیم هنــوز هم خریدهای خود
را به طــور روزانه از بازار انجــام میدهند و
معتقدند در بــازار تهران اجنــاس اصلی را
میتوان یافت.
برخــی بازار بــزرگ تهــران را محلی برای
داد و ســتد و برخی آن را محلی برای عرضه
و تقاضــای کاال میشناســند اما عدهای هم
هســتند که پیچ و خمهــای طوالنی بازار را
مانند کف دستشان میشناسند؛ از راهروهای
پیچ در پیچ ،طاقهای ضربی و هواکشهای
ســنتی و زیباییهــای معماری ســنتی و
مــدرن آن اطالع دارند و بــازار بزرگ تهران
را هویــت اقتصادی ،اجتماعــی و فرهنگی
کشور میدانند.
این بــازار زیبا کــه به نوعــی هنرمندانه از
گذشتگان برای امروز باقی مانده است ،بهرغم
توسعه شهرنشــینی و ایجاد بازارهای سنتی
و مراکــز خرید مــدرن در پایتخت اما هنوز
جایگاه خود را دارد و یکی از مهمترین مراکز
اقتصادی محسوب میشود.
بازار تهران که اکنــون در محدوده ناحیه ،۳
منطقه  ۱۲شهرداری تهران واقع شده است؛
همواره مورد توجه کارشناسان بوده است و بیم
و امیدهایی نسبت به آن وجود داشته است.
آنچــه شــهروندان از بازار تهــران میبینند
تنها زیبایی و ظاهر بازار اســت؛ اما مسائل و
مشکالت این بخش از تهران ،همواره دغدغه
و نگرانیهــای را بــرای مدیریت شــهری و
شهروندان ایجاد کرده است.
درباره بــازار تهران و مشــکالت موجود در
آن اظهار داشــت :در حال حاضر موضوعات
و اشــکاالتی کــه در بــازار تهران اســت را
دســتهبندی کــرده و در حــال پیگیری و
مستندســازی از آن بخش هســتیم که به
شهرداری مربوط میشود.
بیداد مهمترین موضوع در برنامه کوتاه مدت
را بحث هدایت و بیرون کردن کارتن خوابها
و معتادان از مجموعه بازار تهران دانســت و
گفت :مجموعه مسقف است و در فصل سرما
امکان مناسبی برای کارتن خوابها و معتادان
فراهم شده است.
بیداد با بیان اینکه موضوع چرخی ها ،در بازار
تهران موضوع دیگری است که شهرداری به
آن پرداخته است؛ گفت :حدود هفت تا هشت
هزار چرخی ،شــامل چرخیهای دو چرخ و
چهار چرخ کــه در بازار تهــران تردد دارند
مشکالتی در ساماندهی دارند.
وی در ادامــه با بیان ایــن در مجموعه بازار
تهران حدود  ۵۶۰ســرا و پاساژ داریم گفت:
اطالعات نگهبانها ،تعداد مغازهها ،کســبه،
نوع صنف و مســائلی از این دســت در حال
شناسنامه دار شدن هستند.
وی افزود :متاسفانه این فعالیتها تا امروز به
شکل مشخص و پیوسته انجام نشده است.
وی همچنین با اشاره به اقدامات انجام شده
در بــازار تهران عنوان کرد که با هماهنگی با
ســازمان حمل ونقل ترافیک منطقه ،جهت
معابر عبوری بازار مشخص میشود.
بیداد گفت :بعد از این همه سال در تهران ،خیلی
عجیب است که بهرغم اینکه تردد انواع وسایل
نقلیه در بازار ممکن است ،اما هیچ جهتی برای
تردد خودروها مشخص نشده است.
وی گفت کــه در بازار تهران شــبکه گاز و
فاضالب و زیر ســاخت مناسبی نداریم و در
مواقع بارندگی و یا جمعآوری آبهای سطحی،
اشکاالتی در مجموعه بازار ایجاد کند.
وی ابراز امیدواری کــرد که با پیگیریهای
انجام شــده و افزایش چاههای جذبی ،برخی
از این دست مشکالت رفع شود .وی با بیان
اینکه در بــازار تهران  ۳۵۵چاه جذبی داریم
که در هیچ نقطهای از خاورمیانه این وضعیت
وجود داشته باشد ،گفت :چون در بازار سطح
شیب مناســبی نداریم ،مجبور به زدن چاه
جذبی هستیم.
شــهردار ناحیه  ۳تهران گفت :در مجموعه
بازار به دلیل رفت و آمد زیاد بین یکمیلیون
و هشــتصد تــا دو میلیــون نفــر ،موضوع
نگهداشــت و ایمنی بازار از اهمیت بسیاری
برخوردار است.
وی با بیان اینکــه اگر حادثهای در مجموعه
بازار بیفتد تلفات و حوادثی که رخ میدهد،
حتما با همــه جای دنیا متفاوت خواهد بود،
گفت :ساختار و ریز ساخت مشخصی در این
مقطع وجود نــدارد و رفع نگرانی مردم ،کار
دشواری است.
وی بــا بیان اینکه بهرغــم تالشها اما هنوز
برخی مشــکالت امنیتی از جمله سرقت ها،
مشکالت مربوط به کارتن خوابها و تخلف
چرخیها وجود دارد ،گفــت :امیدواریم این
مشکالت با ساماندهی و پیگیریها به زودی
حل و فصل شود.

دیدگاه خود در مورد مطالب و گزارش اصلی این صفحه را به صورت پیامک با شماره  3000141427در میان بگذارید.

خبرتلگرامی
 Dطبق جزئیات الیحه بودجه سال
 ۱۴۰۰وزارت نفت مجوز  ۳میلیارد دالر
اوراقی ارزی و ریالی درخواست کرده
است / .فارس
 Dطرح تبدیل خودروهای مسافربر
شــخصی به دوگانهسوز سیانجی با
اولویت ماشینهای پرمصرف و اعطای
یارانــه دولتی از ایــن هفته اجرایی
شد / .وزارت نفت

اعداد

یک میلیون و
۲۱۱هزار واحد
شاخص بورس

شــاخص کل بورس تهــران ،در پایان
معامالت سهشنبه  ۵اسفند  ۱۳۹۹با افت
 ۲۷۱۹واحدی به یک میلیون و  ۲۱۱هزار
و  ۷۶۳واحد رســید .همچنین شاخص
کل هم وزن نیــز  ۹۹۷واحد افت کرد و
به  ۴۳۵هزار و  ۹۶واحد رسید .نمادهای
فملی و فوالد بیشترین تأثیر مثبت را بر
شاخص و نمادهای فارس ،شستا ،خودرو،
رمپنا و وبملت بیشترین تأثیر منفی را بر
شاخص داشتند.

اصناف

جزئیات فروش فوقالعاده نوروزی در تهران

برگزاری حراج فصلی
به شرط رعایت پروتکلها

رئیس اتاق اصناف تهران با بیان اینکه برگزاری
حراج فصلی به شــرط رعایــت پروتکلهای
بهداشــتی و دریافت مجوز مجاز است گفت:
در جشنواره فروش فوقالعاده نوروزی تاکید بر
عرضه کاالی تولید داخل اســت ،کاالها باید با
برچسب قیمت در معرض دید خریداران قرار
گیرند و فروشــنده هم مکلف به صدور فاکتور
فروش است .قاسم نوده فراهانی در گفتوگو با
ایسنا ،با اشاره به اینکه امسال برای جلوگیری از
ازدحام جمعیت و رونق در کسب و کار واحدهای
صنفی دارای پروانه کســب جشــنواره فروش
فوقالعاده نوروزی ،جایگزین نمایشــگاههای
فروش بهاره شــد ،اظهار کرد :در این طرح بر
عرضه کاالی باکیفیت و با قیمت مناسب تاکید
شــده و تمرکز بر روی عرضه اقالمی است که
بیشــترین نیاز شــب عید خانوادهها را شامل
میشــوند ،از جمله گروههای صنفی پوشاک،
کیف و کفش و همینطور در بخش مواد غذایی
مانند آجیل ،میوه و شیرینی تمرکز شده است.
وی با بیان اینکه ایــن طرح عالوه بر تاکید بر
اجــرای پروتکلهای اعالم شــده و ممانعت از
تجمع مردم ،از سوی ستاد ملی مقابله با کرونا ،با
ایجاد فرصت برای عرضه محصوالت و کاالهای
ایرانی از تولید داخل و واحدهای صنفی رسمی
دارای پروانه کســب حمایت میکنــد ،درباره
زمان برگزاری آن گفت :مجوز برگزاری فروش
فوقالعاده به همه اتحادیه بخشــنامه شــده و
برخی واحدهای صنفی هم شــروع کردند ،اما
برخی منتظر هســتند به شب عید نزدیکتر
شویم .طبق اعالم اتاق اصناف ایران امسال به
دلیل شیوع ویروس کرونا ،جشنواره فروش ویژه
نوروزی جایگزین نمایشگاههای عرضه مستقیم
میشود که در آن تمرکز با اتحادیههای پوشاک،
کیف و کفش و قنادان و آجیلفروشان است ،اما
سایر اتحادیهها نیز امکان مشارکت دارند.

حقوق و دستمزد

گام نخست تعیین دستمزد۱۴۰۰
بامحاسبهسبدمعیشتکارگران

تعیین سبد معیشت کارگران اولین قدم برای
تعیین حداقل مزد اســت که روز گذشــته با
محاسبه رقم  ۶میلیون و  ۸۹۵هزارتومانی برای
این سبد مهمترین گام برداشته شد .به گزارش
ایرنا ،روزهای پایانی سال بحث پیرامون تعیین
حداقل دستمزد کارگران داغ است و چانهزنی
بــرای آن تــا آخرین روزهای اســفندماه بین
نمایندگان کارگری و کارفرمایی در شورای عالی
کار ادامه دارد .مهمترین و نخستین گام برای
تعیین دستمزد تعیین سبد معیشت کارگران
است .توافق بر سر رقم حداقل معیشت مهمترین
بخش رونــد مذاکرات برای تعیین حداقل رقم
دستمزد هرساله از سوی کمیته مزد به شمار
میرود .روز گذشته کمیته دستمزد که متشکل
از نمایندگان کارگری ،کارفرمایی و دولت است،
ســبد معیشت کارگران در ســال  ۱۴۰۰را به
میــزان  ۶میلیون و  ۸۹۵هــزار تومان تعیین
کرد در حالیکه این رقم برای ســال  ۹۹معادل
چهارمیلیون و  ۹۴۰هزار تومان به عنوان هزینه
ماهیانه معیشت یک خانواده سه تا چهار نفره
کارگری اعالم شــد .البته نکته قابل توجه این
است که تعیین رقم سبد معیشت ،مبنای رقم
حداقل دستمزد سال آینده نیست بلکه اکنون
اعضای کمیته دستمزد با مبنا قرار دادن این رقم
در جلسههای خود ،مبلغ حداقل دستمزد سال
 ۱۴۰۰را تعیین خواهند کرد.

اداره کل نظــارت فنی بر بیمههای غیرزندگی بیمه
مرکزی طی بخشنامهای برعدم تاثیرگذاری انطباق
مشــخصات راننــده ،بیمهگــذار و راننده مســبب
حادثه هنگام دریافت خســارت بیمه شخص ثالث
تاکید کرد.
بــر اســاس بخشــنامه صــادره  ۹۹/۴۰۱/۱۵۳۰۶۶مــورخ
 ۱۳۹۹/۱۱/۱۵اداره کل نظارت فنی بر بیمههای غیرزندگی بیمه
مرکزی ،در مورد وسایل نقلیه زمینی دارای پالک ملی ،شرکت

عدم انطباق مشخصات راننده و بیمهگذار مانع دریافت خسارت نمیشود

بیمه در زمان صدور بیمه نامه میبایست اطالعات
گواهینامه راننده /رانندگان وسیله نقلیه مورد بیمه
(حداقل یک راننده) را از بیمهگذار اخذ و از طریق
سامانه سنهاب به بیمه مرکزی ارسال نمایند.
الزم به ذکر اســت که راننده وسیله نقلیه میتواند
فردی غیر از بیمهگذار و یا مالک وسیله نقلیه باشد وعدم انطباق
مشخصات راننده و بیمهگذار به هیچ عنوان مانع صدور بیمهنامه
نخواهد بود.

همچنین اطالعات رانندگان وســایل نقلیه که به ترتیب مذکور
گردآوری میشــود صرفا به منظور مطالعات و محاسبات آماری
بیمه مرکزی در زمینه صدور بیمه نامه شــخص ثالث بر اساس
ویژگیهای «راننده» مورد استفاده قرار خواهد گرفت و بنابراین
تاکید مینمایدعدم انطباق مشخصات راننده در زمان خسارت با
اطالعات راننده در زمان صدور بیمه نامه به هیچ وجه باعثعدم
پرداخت خســارت نمیشود و خسارت زیاندیده مطابق مقررات
قانونی و کمافی السابق رسیدگی و پرداخت خواهد شد.

مجلس تصویب کرد :افزایش  ۳هزار میلیارد تومانی مالیات اپراتورها و اختصاص آن به برخی دستگاهها از جمله صداوسیما

مجلس اینترنت را گران کرد؟

نعمت احمدی ،حقوقدان در گفتگو با خبرنگار «آفتاب یزد» در خصوص مصوبه مجلس و ادعایعدم تاثیرگذاری آن بر تورم اینترنت در سال  ۱۴۰۰میگوید:
مگر چنین اتفاقی ممکن است که اخذ منابع مالی بیشتر تصویب شود و بعد دولت آن را از جیب خود تقبل کند و به نرخ کاالی نهایی اضافه نکند!
آفتاب یزد -گــروه اقتصادی :همین چنــد روز پیش بود که
ابوالحســن فیروزآبادی ،دبیر شورایعالی فضای مجازی از تشکیل
کارگروهــی در مرکز ملی فضای مجازی برای بررســی و پیگیری
راههای مختلف برای مواجهه با اینترنــت ماهوارهای خبر داد .وی
بــا ابراز نگرانی در اینباره گفت« :ما با این موضوع مواجه هســتیم
که منظومههای ماهوارهای در حال آمدن هســتند و با آمدن آنها،
ممکن اســت که به یکباره کل شبکه ملی اطالعات زیر سوال برود؛
اگر شــبکه ملی اطالعات نتواند خدمات بهتر ،ارزانتر و با ســرعت
بیشــتر و با تنوع بیشــتر ارائه دهد ،عم ً
ال شبکه ملی ،تحتالشعاع
شــبکههای جهانی اینترنــت ماهوارهای که عمدتــاً هم آمریکایی
هســتند قرار خواهد گرفت ».شــبکههایی که قصــد دارند امکان
دسترسی بسیاری از شهروندان جهان به اینترنت پرسرعت از طریق
ماهواره را فراهم کنند؛ اگرچه این پروژه هنوز مراحل آزمایشی خود
را طی میکند.
اما در روز گذشــته مجلس شــورای اســامی مبادرت به تصویب
طرحی کرد که بر مبنای آن «اینترنت در ســال آینده گران خواهد
شــد و پول آن برای نظارت بر اینترنت ،به صداوسیما تعلق خواهد
گرفت ».خبری که بازتاب منفی گســتردهای را در فضای مجازی
دامن زد و در همین فضای مجازی هم بود که جمعی از نمایندگان
تصویبکننده طرح فیلترشــکن خود را روشن کردند تا با تکذیب
آن ادعایــی را مطرح کنند که واکنشهایــی از جنس دیگر را هم
به همراه آورد!
واکنش نخســت را وزیر ارتباطات و معاون وی در توییتر داشــتند
که نخســتین مورد آن در ساعت  ۱۰صبح از سوی آذری جهرمی
توییت شــد با این امید که «نماینــدگان محترم مجلس با مصوبه
کمیســیون تلفیق ،مبنی بر افزایش  ۳هزار میلیارد تومانی مالیات
اپراتورها و اختصاص آن به برخی دســتگاهها از جمله صداوســیما
برای امــور نظارتی ،مخالفت کنند .تصویب ایــن بند در تبصره ۶
بودجه باعث افزایش چشمگیر قیمت بســتههای اپراتورها خواهد
شــد ».توییتی که با عدم پذیرش نشــان داد مجلس با این قبیل
تمناها سر سازگاری ندارد! کما اینکه حسین فالح جوشقانی معاون
وزیر ارتباطات و رئیس ســازمان تنظیم مقررات  ۴ســاعت بعد در
توییت دیگری نوشت« :با مصوبه امروز مجلس ،قیمت اینترنت گران
خواهد شــد و توسعه اینترنت در مناطق محروم نیز متوقف خواهد
شد .درآمد اپراتورها مستقیما به تعرفه وابسته است و افزایش درآمد
خزانه و پرداخت به صداوسیما حتما با رشد قیمت اینترنت مواجه
خواهد شــد» در واقع با این توییتهــا وزارت ارتباطات در همان
فضای رســانهای توییتر مردم را در جریــان مصوبهای قرار داد که
دسترســی ارزان به اینترنت در آتیه نزدیک که سال  ۱۴۰۰است را
با دشواریهای جدی مواجه خواهد کرد؛ آن هم در سالی که اوضاع
اقتصاد مردم به دلیل بیســابقهترین تورم  ۲۵ســال اخیر بدتر از
دیروز شده است و مشخص نیست در صورت تداوم حلقه تحریمها
و سوءمدیریتها چه بحران تورم آفرینی در سال  ۱۴۰۰پیش روی
تمام مردم قرار خواهد داشت.

سینا تفنگچی ،کارشناس و پژوهشگر فضای
مجازی در گفتگو با روزنامه «آفتابیزد»:
این دســت مصوبات ،بهعدم آشــنایی
نمایندگان وضعکننده قانون درکشورمان
با اتفاقات روز این حوزه در ســطح جهان
برمیگردد
البته که کاربران واکنشــهای خاص خود را داشــتند به طور نمونه
کاربری توییتی را نوشــت تا چه بسا حداقل شورای نگهبان را مورد
توجه قرار داده باشد« :اینکه از مالیات کاربر اینترنت ،بودجه صدا
و سیما تامین شود نه شرعی است و نه قانونی».
یــک روزنامه نگار و کنشــگر مدنی هم توییت کرد« :صداوســیما
۱۸شبکه برون مرزی؛  ۳۲شبکه استانی و  ۲۲شبکه ملی تصویری
و بیش از  ۵۰شــبکه رادیویی دارد .این ســازمان چاق بیکیفیت،
هزاران میلیارد تومان بودجه مصــوب دارد و برای چاقتر کردنش
نماینــدگان مصوب کردند که به قیمت گران شــدن اینترنت چند
هزار میلیارد دیگر هم به صدا و سیما تزریق شود».
اگرچه برخی هم بر این باور بودند و هستند که این اقدام بیشتر به
عنــوان حربهای برای مراجعه کمتر مردم به فضای مجازی خارج از
جریان مخالف با مجلس و احتماال دولت منتخب در ســال ۱۴۰۰
است! تصمیمی که بسیاری از آن به عنوان یک تصمیم علیه حقوق
مردم مشتاق ارتباطات و یادگیری و کسب و کار در فضای مجازی
یاد کردند؛ اگرچه برخی هم با استناد به مراحل پایانی آمادهسازی
راهانــدازی منظومههــای اینترنت ماهوارهای به هــم وطنان خود
دلگرمــی میدادند که وقتی اینترنت ماهوارهای برای همه عملیاتی
شــود چون ایران جز نخستین دریافت کنندههای رایگان آن است،
فصلی تازه در حوزه اطالعرســانی مجازی رقم خواهد خورد و این
«تَحدیدهای قانونــی و مالی» جز آنکه وجهه نمایندگان مصوب را
مخدوش سازد؛ عایدی برای کشور و نظام نخواهد داشت! به ویژه که
مردم با چنین طرحی از اساس مخالف هستند .اگرچه تجربه نشان

داده اســت نمایندگان مجلس در زمان مصوبات قانونی ،بدون هیچ
مالحظهای به دنبال حفظ کرسی سبز بهارستان بدون وابستگی به
جلب آرای باال هستند تا مراعات حال حقالناس!
نعمــت احمدی ،حقوقدان در گفتگو با خبرنــگار «آفتاب یزد» در
خصوص مصوبــه مجلس و ادعایعــدم تاثیرگــذاری آن بر تورم
اینترنت در سال  ۱۴۰۰میگوید :مگر چنین اتفاقی ممکن است که
اخذ منابع مالی بیشتر تصویب شود و بعد دولت آن را از جیب خود
تقبل کند و به نرخ کاالی نهایی اضافه نکند!
وی بــا بیان اینکه این قبیل اتفاقــات در مورد اینترنت که کاربران
هیچ تســلطی به نحوه مصرف و امکان راستیآزمایی دقیق ندارند
وجــود ندارد میافزاید :در واقع چــه در خصوص اینترنت ،تلفن یا
برق ،آب ،گاز و ...شفافیت برای مردم وجود ندارد.
احمدی با بیان اینکه چنین تصمیماتی به مانند این است که برخی
یشــود تا بدون امکان بستن درز جیب مردم،
نرمافزارها طراحی م 
دست در جیب آنها شود میافزاید :مجلس با وضع چنین قوانینی
عمال به دولتها مجوز میدهد تا به مردم مسلط شوند و با این ابزار
همچــون ابزار جریمه رانندگی بدون اطــاع و هماهنگی مردم به
حساب آنها جریمه وضع کند.
سینا تفنگچی ،کارشناس و پژوهشگر فضای مجازی نیز در گفتگو
با روزنامه «آفتابیزد» در خصوص پیامدهای این مصوبه بر فضای
مجازی و استفاده از اینترنت و ...کسب و کارهایی که از این طریق
در کشــورمان در حال رونق گرفتن اســت میگوید :این دســت
مصوبات ،بهعدم آشنایی نمایندگان وضعکننده قانون در کشورمان
با اتفاقات این حوزه در ســطح جهان بر میگردد؛ چرا که در واقع
این دســت نمایندگان از تفکر افرادی پیروی میکنند که داشتن
یک یا دو گیگ اینترنت را موجب افزایش بارداری تفسیر میکنند
و به دنبال محدود کردن دسترســی مردم به رســانهها در فضای
مجازی هستند.
وی با اســتناد به اندیشــه نمایندگان وضعکننــده چنین قوانینی
میگوید :وقتی نمایندهای از فیلتر اینستاگرام به عنوان کمککننده
به دسترســی بهتر مردم به اینترنت یــاد میکند میتوان به عمق
اندیشه مشکل ساز این دست نمایندگان پیبرد.
تفنگچــی بــا بیان اینکه در کشــور مــا به جای فرهنگ ســازی،
مسدودکردن فضای رســانهای به عنوان راهکار اتخاذ میشود اظهار
میدارد :هیچ فرد وطن دوستی از داشتن پلتفرم ملی کارآمد احساس
بد نخواهد داشت مشروط بر اینکه در کیفیت خدماترسانی و اعتماد
به حق انتخاب کاربران حق آنها به رسمیت شناخته شود .کما اینکه
چند پلتفرم رونمایی شده به محض اندکی افزایش کاربران در دوران
مسدودسازی اینترنت در وقایع آبان  ۹۸از کار افتادند.
رضا الفتنســب ،عضو هیئتمدیره و ســخنگوی اتحادیه کســب
وکارهای مجازی نیز در گفتگو با خبرنگار «آفتابیزد» در خصوص
پیامدهــای این مصوبه بر مصرف اینترنــت از جزییات مصوبه ابراز
بیاطالعی میکند و هرگونه توضیح در این خصوص را به روزهای
آتی و بررسی و مطالعه جزییات آن موکول میکند!

مدیرعامل بورس تهران:

 ۵۰۰هزار هزار میلیارد تومان امسال از بورس تأمین مالی شده
 ۱۱درصد ارزش بازار بورس در اختیار هلدینگ خلیجفارس است

مدیرعامل شــرکت اوراق بهــادار تهران با بیــان اینکه پذیرش
شرکتها در بورس و رونق بازار سرمایه تأثیرات مثبت فراوانی بر
اقتصاد این شرکتها و کشورها ازجمله شفافیت اقتصاد ،جلوگیری
از تصمیمگیری پشــت درهای بسته و امکان سرمایهگذاری مردم
در آن صنایع دارد ،گفت :تعداد سهامداران فعال در بازار سرمایه از
ســه میلیون نفر در فروردین  ۱۳۹۹به بیش از  ۲۵میلیون نفر در
بهمن ماه امسال افزایش پیدا کرده است.
علــی صحرایی در پنل تخصصی نقش بازار ســرمایه در توســعه
صنعت پتروشــیمی که به ریاست جواد عشــقینژاد مدیرعامل
مدبــران اقتصاد و نائب رئیس هیئتمدیــره بورس تهران در این
رویداد برگزار شــد ،اظهار داشت :در سالهای اخیر از برای تأمین
مالی از نظــام بانکی چالشهای جدی پیش آمد و تأمین مالی از
بازار سرمایه در دو سه سال اخیر شروع شد.
وی افزود :امسال حدود  ۵۰۰هزار هزار میلیارد تومان ،تأمین مالی
از طریق روشهای مختلف در بازار ســرمایه انجام شد که بخش
عمــده آن از طریق عرضههای اولیه بود .انتشــار انواع اوراق بازار
بدهی و روشهای مختلف افزایش سرمایه از طریق آورده نقدی،
تجدیدارزیابی و ...هم از سایر روشها بود.
صحرایی با اشاره به تأمین مالی قابل توجه انجام گرفته در کشور

در یکسال گذشــته از طریق بازار سرمایه ،تصریح کرد :دولت هم
برای سال آینده برنامه جامعی برای تأمین سرمایه از بازار سرمایه
دارد و البته نباید فراموش کرد که امســال یک سال استثنایی در
بازار سرمایه بود ،بهطوریکه ابتدای فروردین سه میلیون سهامدار
فعال داشتیم و امروز که خدمت شما هستیم بیش از  ۲۵میلیون
سهامدار در بازار داریم.
وی این تعداد سهامدار را هم موجب مزیت و نعمت دانست و هم
در برخی مقاطع باعث زحمت و ادامه داد :خیل عظیمی از افرادی
که امســال سهامدار شدند متأسفانه فاقد دانش الزم برای فعالیت
در بازار سرمایه بودند و با یک فضای رسانهای و بخصوص مجازی
غیرقابلکنترل مواجه شدند که این اعتماد آنها به این فضا بدون
داشتن دانش و آگاهی الزم موجی لطمه خودشان شد.
وی با بیان اینکه صنعت پتروشیمی در بورس تهران دومین صنعت
بزرگ است و  ۲۰درصد بازار  ۵۰هزار هزار میلیارد تومانی بورس
را تشــکیل میدهد ،گفت :اکثر شــرکتهایی که در این صنعت
هستند بنیادین محسوب میشوند و وضعیت خیلی خوبی دارند به
گونهای که در سال  ،۱۳۹۹این شرکتها امسال  ۶۴هزار میلیارد
تومان سود تقسیم کردند که در دوره مالی سال گذشته  ۴۰هزار
میلیارد تومان بوده و به طور کلی شرکتهای پتروشیمی ۶۳درصد

سود تقسیم کردند ،در صورتی که متوسط بازار  ۵۶درصد بوده و
متوسط  EPSصنعت پتروشیمی در سال ۹۸.۱۸۳تومان بوده که
 ۱۱۶تومان تقسیم سود کردند.
بــه گزارش ایســنا ،صحرایی ادامــه داد :هلدینــگ خلیجفارس
بزرگترین شــرکت در بــورس تهران اســت و ارزش بازار گروه
هلدینگ و زیر مجموعههای آن  ۵۱۹هزار میلیارد تومان اســت و
 ۱۱درصد ارزش بازار را تشکیل میدهد ،درباره بازده سرمایهگذاری
این هلدینگ هم این آمار قابل توجه است که آخرین عضو خانواده
این پتروشیمی که به بورس پیوسته یعنی بوعلی حدود  ۵۰درصد
به سهامداران سود داد و شرکت پترول هم علیرغم همه تالطمات
اخیر ۴۷۶درصد ســود داشته که عدد قابل توجهی است و نشان
میدهد ســرمایهگذاری در بورس ،با نگاه میان مدت و باال مدت
پربازدهترین سرمایهگذاری است.
مدیرعامل بورس با اشاره به قرارگیری هلدینگ خلیجفارس در بین
 ۴۰پتروشــیمی برتر دنیا و رتبههای برتر این شــرکت در ردهبندی
شــرکتهای برتر ایران ،خاطرنشان کرد :صنعت پتروشیمی ازجمله
صنایعی اســت که مورد اعتماد مردم برای سرمایهگذاری است و با
توجه به  P/Eاین صنعت که از متوسط بازار پایینتر است از مزیتهای
قابل توجه برای سرمایهگذاری در بازار سرمایه محسوب میشود.

آگهیمناقصهعمومی

آفتاب یزد
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دهیاری کرشت در نظر دارد به استناد مجوز شماره  ۰۱۰۴مورخ  ۹۹/۱۱/۲۷شورای اسالمی روستا نسبت به اجرای پروژه نصب دوربین
پایشی در سطح روستا به شرح ذیل اقدام نماید ،لذا از متقاضیان واجد شرایط با مشخصات ذیل دعوت به همکاری میگردد:
 -1نشانی کارفرما :شهرستان پردیس -روستای کرشت -خ خلیج فارس -خ شهدا دهیاری کرشت
 -2نشانی محل اجرای پروژه :معابر روستای کرشت
 -3موضوع مناقصه :اجرای پروژه نصب دوربین پایشی
 -4مبلغ مناقصه 5/000/000/000 :ریال
 -5مبلغ تضمین شرکت در مناقصه :مبلغ  250/000/000ریال به صورت نقد یا ضمانتنامه بانکی که در اوراق مناقصه قید خواهد شد.
 -6مدت اعتبار پیشنهادات :در اوراق مناقصه قید خواهد شد.
 -7متقاضیان میبایست دارای صالحیت از حراست فرمانداری پردیس باشند.
 -8جهت دریافت اسناد مناقصه حداکثر ظرف مدت یک هفته از تاریخ درج آگهی به دبیرخانه دهیاری کرشت مراجعه نمایند.
 -9هزینه درج آگهی به عهده برنده مناقصه میباشد.

