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مدیرعامل آبفای استان تهران:

تصفیه خانه ششم تهران
حتما اواخر تیر افتتاح می شود
حسین بردبار -موضوع افتتاح تصفیه خانه
شماره  6تهران مدت هاست نقل محافل خبری
است و سال گذشته در اخبار صداوسیما وعده
آن بــرای اسفند سال  98مطرح شد تا این که
مدیرعامل شرکت آبفای استان تهران درپاسخ به
اعضای شورای شهر پایتخت وعده افتتاح آن را در
خرداد مطرح کرد اما در آستانه نیمه تیر ،هنوز این
وعده عملیاتی نشده است لذا به سراغ محمدرضا
بختیاری ،مدیرعامل شرکت آبفای استان تهران
رفتیم تا سرانجام این بدقولی ها را جویا شویم.
وی اعــام کــرد :این تصفیه خانه مراحل تست
نهایی را طی میکند و آن طور که دوستان آب
منطقهای گفتهاند ظرف ده دوازده روز آینده به
بهره برداری می رسد؛ تقریب ًا کار تمام شده و دارد
مراحل آزمایشی را میگذراند و حتما در تیرماه به
بهرهبرداری میرسد .وی افزود :خیلی از منابع
آب تهران به دلیل کرونا از پیش مصرفشده
است و خیلی از منابع آب مان را پیش خور کردیم
و با آمدن تصفیه خانه ششم تا آخر تیرماه در واقع
منابع جدید را وارد مدار میکنیم .ما آب فراوانی
داریــم ولی تاسیسات مان محدود است،یعنی
تاسیساتی که از این آب استفاده کنیم نبود.

تعلیق  2500کارت بازرگانی
به دلیل بازنگرداندن ارز
رئیس سازمان توسعه تجارت گفت :با توجه به
اعالمقبلی،درهفتمتیرماهکارتبازرگانی۲۵۰۰
صادرکننده ای که رفع تعهد ارزی آن ها صفر بوده
است،تعلیقشد.بهگزارشفارس،حمیدزادبومدر
نشستخبریبااشارهبهتعلیقکارتهایبازرگانی
صادرکنندگانی که رفع تعهد ارزی نداشته اند،
گفت :با توجه به اعالم قبلی در هفتم تیرماه کارت
بازرگانی ۲۵۰۰صادرکنندهایکهرفعتعهدارزی
آنهاصفربودهاستتعلیقشد.ویگفت:تاپایانتیر
ماهنیزکارتبازرگانیتولیدکنندگانیکهصادرات
داشتهاند و رفع تعهد ارزی آن ها صفر بوده تعلیق
خواهد شد .رئیس سازمان توسعه تجارت ایران
درباره این که این  ۲۵۰۰صادرکننده چه مقدار از
 27/5میلیارد دالر ارز حاصل از صادرات را که به
کشوربازنگشتهاست،بهخوداختصاصمیدهند،
گفت :فعال این موضوع را سازمان توسعه تجارت
احصانکردهاماقطعااطالعاتمربوطبهاینموضوع
دراختیاربانکمرکزیاست.

نرخ ارز

(سامانهسنا)
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 3شرطتمدیدقرارداداجاره

توضیحاتدیروزوزیرراهومعاونوی،برخی
ابهامات مصوبه افزایش اجاره بها را شفاف
کردکهبراساسآن،سقفافزایشاجارهبها
صرف ًابرای قراردادهای تمدید اجاره است.
همچنین تمام اجــاره نامه هایی که تاریخ
سررسیدآنهارسیدهبارعایتسهشرط،تا
سهماهبعدازکروناوحداکثریکسالبهطور
خودکار تمدید می شود.به گزارش فارس،
محمداسالمیوزیرراهوشهرسازیدرگفت
وگوبابرنامه«پیکنیمروزی»رادیوایران،به
تشریحمصوبهاخیرهیئتدولتدرخصوص
تعیینسقفافزایشاجارهبهاپرداختودر
بیان بند اول این مصوبه گفت :رقم افزایش
قیمتاجارهبهابرایمستاجرانیکهتاکنون
برای تمدید قــرارداد اجاره با موجر توافق
نکرده اند و سررسید قرارداد آنها از تاریخ
 9تیرماه به بعد است ،با حداکثر  25درصد
افزایش برای شهر تهران 20 ،درصد برای
کالنشهرهاو 15درصدبرایسایرشهرها
اعمالمیشود.بهگزارشخراسان،ایندر
حالیاستکهپیشتر،اینابهاموجودداشت
کهدرصورتتعیینسقفبرایقراردادهای
جدید،مبنایتعییننرخچهخواهدبود؟
از سوی دیگر محمودزاده معاون مسکن و
ساختمانوزیرراهوشهرسازینیزباحضور
در بخش خبری  21یک شنبه شب سیما
توضیح داد :تمام اجاره نامههایی که تاریخ
سررسیدآنهارسیدهاست،ازامروزباصدور
الزامات
موجرتعهداتخودراانجامداده
ومالکقصدفروشملک
را ندارد

مصوبه جدید و میزان افزایش اجاره بهای
مصوب ،خودکار تمدید میشوند.وی در
ادامــه بر سه شرط (الــزام) تمدید قــرارداد
تاکید و اظهار کرد :شرط اول این است که
مستأجر در دوره اجــاره فعلی به تعهدات
خودعملکردهباشدو مستأجری کهموجب
ضرر و زیان مالک شده باشد ،مشمول این
تمدید نمیشود( .وی البته مشخص نکرد
که این شرط چگونه و توسط چه مرجعی
باید احراز شود ).دوم این که در صورتی که
مالک در دوره اجــاره ،قصد فروش رسمی
ملک را داشته باشد مستأجر باید در مدت
دو ماه ،ملک را تخلیه کند و شرط آخر این
کهمستأجرسقفاجارهایراکهتعیینشده
است ،قبول نکند که این شروط ،مشمول
این مصوبه نیست.محمودزاده با اشاره
به الــزام انجام تمام معامالت از طریق کد
رهگیری،اظهارکرد:ماهمزماندرسامانه
اسکان امــاک فعال هستیم و به زودی
واحدهای خالی شناسایی میشوند و این
کد رهگیری بــرای شناسایی واحدهایی
اســت کــه مستأجران در آن جــا زندگی
میکنند .بــه گـــزارش خــراســان ،بدین
ترتیب می توان چهار حالت را برای توافق
مستاجران و موجران در نظر گرفت و گفت
که مصوبه اخیر ،دست مستاجران را برای
تمدیدقراردادبازمیگذارد.جدولزیراین
چهارحالترانشانمیدهد:

موضع موجر
قصد عدم تمدید

موضع مستاجر
قصد عدم تمدید

نتیجه
عدم تمدید

قصد تمدید

قصد عدم تمدید

عدم تمدید

قصد عدم تمدید
قصد تمدید

قصد تمدید
قصد تمدید

تمدید
تمدید

نیم سکه

ربع سکه

24/500/۰۰۰ 44/500/۰۰۰

هر گرم زعفران نگین

هر گرم زعفران پوشال

106/296

72/581

شاخص

استراحت بورس در مرز 1.5میلیون واحد

بازار سرمایه کشور بعد از یک ماه روند صعودی در
آستانه فتح قله  1.5میلیون واحد با افزایش فشار
فروش و استراحت شاخص کل مواجه شد .دیروز
شاخص کل بورس با 10هزار واحد افت به محدوده
یک میلیون و  482هزار واحد بازگشت اما برخالف
روز یک شنبه ،در نیمه دوم بازار تقاضا تقویت شد تا
امیدها به رشد شاخص در بازار امروز افزایش یابد.به
گزارشخراسان،روندافزایشعرضهوکاهشقیمت
هاکهازدقایقپایانیمعامالتروزیکشنبهآغازشده
بود ،دیروز هم ادامه یافت و طی 1.5ساعت ابتدایی
معامالت ،شاخص حدود  30هزار واحد افت کرد
تا  40هزار واحد از سطح  1.5میلیون واحد فاصله
بگیرد .اما از نیمه دوم معامالت (ساعت  10:30تا
 )12:30ورق به طرز معناداری برگشت و  20هزار
واحداز 30هزارواحدافتجبرانشدتاشاخصکل
نهایتاباافت 10هزارواحدیبهکارخودپایاندهد.
▪فرداعرضهاولیهسیتاانجاممیشود

این در حالی است که عرضه اولیه سهام شرکت
سرمایه گذاری سیمان تامین اجتماعی نیز قطعی و
اطالعیه رسمی آن برای روز چهارشنبه منتشر شد.
هر سهم این شرکت با قیمت  1575تومان عرضه
خواهدشدکهبهمعنیارزشبازار 17هزارمیلیاردی
این شرکت در روز عرضه است .این شرکت همانند

صباتامین دیگر زیرمجموعه شستا یک عرضه اولیه
بزرگ در بازار سرمایه محسوب می شود اما تجربه
عرضه اولیه شستا و صباتامین در فروردین امسال
نشان می دهد نقدینگی سرشار موجود در بازار
سرمایهبهراحتیایننقدینگیراتامینمیکند.
▪بازگشتبازاربهمدارصعود؟

لذا انتظار ایجاد فشار فروش مضاعف به خاطر این
عرضه اولیه وجــود نــدارد .بر همین اســاس برخی
امیدوارند شاخص کل برای عبور از  1.5میلیون
واحد کار خیلی سختی نداشته باشد چرا که اوال اثر
روانیاینسطحکمترازیکمیلیونواحداستوثانیا
اخبارمنفیمتعددیکهدرنیمهدوماردیبهشتمنجر
به اصالح سه هفته ای بورس شده بود ،وجود ندارد.
در آن مقطع ،خبر عرضه سهام عدالت ،پیش فروش
خودرو و رفتار هیجانی تازه واردها منجر به سه هفته
اصالح شد تا شاخص توان کافی برای عبور از یک
میلیون واحد را ذخیره کند .اما بعد از تغییر شرایط
ثبت نام خودرو و نمایان شدن میزان واقعی عرضه
سهامعدالت،بازاراز 7خرداددوبارهصعودیشداما
در مقطع فعلی ،فقط اثر روانی  1.5میلیون واحد بر
سربازاراستوبرخیاخبارمثبتمثلکاهشکارمزد
معامالت ،افزایش نرخ ارز و شرایط بازارهای جهانی
هممیتواندبهبازارکمککند.

همکاریهوافضایسپاهوخودروسازانجدیتر شد
سردارحاجیزادهدرسومیندیدارخودروییخودطییکماهاخیراعالمکرددرزمینه
فناوریبهخودروسازانکمکمیکنیمودنبالتصدیگرینیستیم
فرمانده نیروی هوافضای سپاه برای سومین بار طی
یکماهاخیردرجلسهایمشترکبابرخیمسئوالن
صنعتیوخودروییشرکتکردتامشخصشودعزم
ایننیروبرایهمکاریجهتارتقایفناوریصنعت
خودروجدیاست.بهگزارشفارس،سردارامیرعلی
حاجیزادهفرماندهنیرویهوافضایسپاهدرحاشیه
بازدیدازپژوهشکدهخودرویدانشگاهعلموصنعت
ایران و در جمع خبرنگاران ،اظهارکرد :امروز برای
مذاکره و تعامل در بحث خودروسازی به دانشگاه
علم و صنعت آمدهایم و اخبار بسیار خوبی دارند و
حرکت خوبی آغاز شده و این ریلگذاری که در بحث
خودرو شده آینده بسیار خوبی دارد.فرمانده نیروی
هوافضایسپاهبااشارهبهگذشت ۶۰سالازتاسیس
صنعتخودروسازیدرکشور،گفت:امروزمیبینیم
مدیران بسیار خوبی در صنعت خودروسازی کشور

ﺻﻔﺤﻪ ﺁﺭﺍﯾﯽ

و وزارتخانه مربوط حضور دارنــد و مصمم هستند
وابستگی را قطع کنند.وی افزود :البته نباید انتظار
کارویژهایرادرکوتاهمدتداشتامااینریلگذاری
مارابهنقطهخوبیخواهدرساند .سردارحاجیزاده
با بیان این که در بخشهای فناوری و برخی قطعات
که وابستگی وجــود داشته ،بــرای بومیسازی آن
ها کمک خواهیم کرد ،تاکید کرد :از سویی آدرس
صنعتگران و شرکتهای دانش بنیان داخل را ما
بیشترازدیگرانمیدانیم،دراینزمینهدرحالکمک
بهخودروسازانهستیموبنانیستتصدیگریکنیم
وواردمقولهخودروسازیشویم.سردارحاجیزاده8
خردادازنمایشگاهدستاوردهایجدیدایرانخودرو
دیدنکردهوهمچنین 19خردادنشستمشترکی
با سرپرست و معاونان وزارت صمت و مدیران عامل
صنایعخودروسازیکشوربرگزارکردهبود.
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رشد 30درصدیقیمتزعفران
در بورس
قیمتزعفرانکهازفصلبرداشتسالقبلوبا
وجود مداخله دولت و خرید حمایتی ،در مقادیر
حداقلیبین 8تا 9میلیونتومانقرارگرفتهبود،
به تازگی رشد کرده است .گفتنی است با وجود
رشد نرخ ارز و صادراتی بودن زعفران ،نرخ این
محصولدربازاررشدنکردوحتیدراردیبهشت
ماه به محدوده  7.6میلیون تومان هم سقوط
کرد.امادرچندهفتهاخیروبعدازاعالممواضع
وبرنامه های جدید سازمان تعاون روستایی
برای حمایت از کشاورزان ،قیمت ها حدود30
درصدرشدکردهوبهحدود 10.5میلیونتومان
رسیده است .تعاون روستایی قیمت زعفران
را حداقل  16میلیون تومان اعالم کرده است.
گفتنی است هم اکنون با توجه به دالر 20هزار
تومانی ،هر کیلو زعفران ایران حدود 500دالر
وکمترفروختهمیشوددرحالیکهدرسال97
باالی 1500دالربود!

بازار خبر

وزیر راه :شایعه «پشت بام
خوابی» ،کار ضد انقالب بود
مهر  -وزیر راه و شهرسازی با تکذیب موضوع اجاره
پشت بام ها ،گفت :من چنین چیزی نشنیده ام.
بعید می دانم صحت داشته باشد .این اخبار ضد
انقالبی در فضای مجازی زیــاد دیــده می شود و
مردم به آن ها توجه نکنند .محمد اسالمی درباره
ساخت خانههای  ۲۵متری نیز گفت :وزارت راه و
شهرسازی هیچ گاه چنین طرحی نداشته است .ما
به هیچ وجه من الوجوه چنین طرحی نداشته ایم.
طبق طرح جامع مسکن در الگوی مصرف مسکن،
واحد مسکونی زیر  ۷۵متر در طرح جامع جایی
ندارد .اگر کسی چنین ادعایی کرده ،ما نبوده ایم
و آن را تأیید نمیکنیم.

جزئیات عرضه اولیه «سیتا»
در بورس
خبرگزاری دانشجو -سازمان بورس در اطالعیه
ای جزئیات عرضه اولیه شرکت سرمایه گذاری
سیمانتامین«سیتا»رادرروزچهارشنبه 11تیرماه
اعالم کرد .بر این اساس هر کد حقیقی و حقوقی
میتواند حداکثر ۸۰۰سهم در بازه قیمتی۱۴۹۰
تا ۱۵۷۵تومانی ثبت سفارش انجام دهد .بنابراین
نقدینگیموردنیازبرایخریدسقفتعداداینعرضه
اولیه یک میلیون و  ۲۶۰هزار تومان خواهد بود.
البته با توجه به ورود معاملهگران تازه وارد به بورس
در هفتههای اخیر (با فرض مشارکت سه میلیون و
 ۸۰۰هزارنفری)پیشبینیمیشودبههرنفرحدود
 ۳۴۵سهم تخصیص داده شود که مبلغ مورد نیاز
برایخریدآنحدود ۵۴۵هزارتومانخواهدشد.

