کوتاه از اقتصاد

پیگیری مجلس برای تخصیص سهام عدالت جدید

حق و حقوق کارگران نباید نادیده گرفته شود

خانه ملت :یک نماینده مجلس با اشاره به این که شایسته نیست برخی از افراد نیازمند از دریافت سهام عدالت محروم بمانند ،گفت :در
صورتی که دولت در این زمینه با خأل قانونی مواجه است ،این آمادگی در مجلس یازدهم وجود دارد که قوانین و مقررات مورد نیاز را به
تصویب برساند .حجتاالسالم حسن شجاعی ،گفت :بر اساس طرح سهام عدالت ،بخشی از سهام دولت که متعلق به مردم است ،به صورت
قسطی به مشموالن فروخته شد و پس از پایان مهلت تسویه این اقساط و نیز چند سال تأخیر در آزادسازی ،به تازگی سازوکاری برای
آزادسازی این سهام در نظر گرفته شده است .وی افزود :با توجه به شرایط نامساعد اقتصادی که بحران کرونا آن را تشدید کرده است،
سهام عدالت به نوعی ذخیره استراتژیک برای روز مبادای مردم به شمار میآید .بنابراین باید سازوکاری فراهم شود که افراد محروم و
کمدرآمد نیز از مزایای این سهام بهرهمند شوند.

تسنیم :نماینده منتخب مجلس با بیان اینکه بخشی از بار انتظارات و توقعاتی که کارگران دارند باید روی دوش دولت قرار گیرد گفت:
البته نباید اجازه دهیم به بهانه باال رفتن هزینههای تولید ،کارفرما حق و حقوق کارگر را نادیده بگیرد .جعفر قادری با بیان اینکه تعیین حق
و حقوق کارگر ،تعیین دستمزد و تعیین مزایایی که باید به کارگر داده شود توسط سه ضلع نمایندگان کارگران ،نمایندگان کارفرمایان
و نمایندگان دولت صورت میگیرد ،گفت :این سه ضلع با تعامل و همراهی سعی میکنند هر سال حقوق و دستمزد را به گونهای تعیین
کنند که هم به کارفرمایان فشار نیاید و هم حق و حقوق کارگر دیده شود .وی اشاره کرد :کارگر هم مطالباتی در زمینه حقوق و دستمزد
دارد و هم از سوی دیگر عالقهمند است تولید تعطیل نشود و باید بین دو این بخش ،شــرایطی به وجود بیاید که بهرهبری نیروی کار
اضافه شود.

یادداشت


تأثیر حذف صفر پول چیست؟

اخبار خودرو
سازمان بازرسی ،اصالح قیمت
خودروها را مشروط کرد

شهر خبر :ســازمان بازرسی کل کشور در
نامهای به وزیر صمت ،افزایش و اصالح قیمت
خودروها را مشــروط به تضمیــن عواملی
اعالم کرده است .در این نامه خطاب به رضا
رحمانی ،وزیر صنعت ،معــدن و تجارت با
توجه به اینکه سومین جلسه ستاد تنظیم
بازار برای تعیین قیمت خودروهای داخلی
همچون دو جلســه قبلــی بینتیجه باقی
ماند ،آمده است که اصالح قیمت خودروها
مشــروط به تضمیــن عواملــی همچون
جلوگیری از ایجاد حاشــیه بازار ،توجه به
زنجیره تأمیــن ،انجام تعهــدات ،افزایش
خدمات پس از فروش ،لزوم داخلیســازی
و کاهش ارزبری ،افزایــش تولید و افزایش
کیفیت از ناحیه خودروسازان ،انجام شود.

توقف تولید پراید در کشور

شــهر خبر :رئیس پلیــس راهنمایی و
رانندگی ناجا درباره ســرانجام خط تولید
پراید و پژو که بنا بود در ســال  ۹۹متوقف
شود ،گفت :با تالشهایی که صورت گرفت
و با تحلیــل صحیحی که مــا از تصادفات
داشتیم ،همچنین در جلســات مختلف با
معاون اول رئیس جمهــور ،وزیر صنعت و
معدن ،مدیران سایپا و ایران خودرو و دیگر
مســئوالن تصمیمات خوبی در این زمینه
اتخاذ شد .سردار سیدکمال هادیانفر  افزود:
در مورد خــودروی پراید ،در حال حاضر دو
مدل آن دیگر تولید نشــده و خط تولیدش
متوقف شده اســت .یک مدل که سال قبل
خارج شــد و یک مدل هم همین دو هفته
قبل آخرین تولیدش انجام و رســانهای هم
شــد .وی افزود :تنها پراید  ۱۳۲مانده که
طبق گفته مدیران شــرکت ،تعدادی تعهد
از گذشته دارد که به زودی آنها را تحویل
داده و به ما تعهد کردند تا قبل از پایان نیمه
اول سال و آخر مردادماه خط تولید آن را هم
جمع کنند .به این ترتیب دیگر در نیمه دوم
ســال خط تولید پراید را نخواهیم داشت.
هادیانفر افزود :در مورد سواری پژو  ۴۰۵هم
جلســهای با مدیران ایران خودرو داشتیم،
آنها هم تعهداتی داشــتند ،اما گفتند که
به زودی این خــودرو را هــم از رده خارج
خواهند کرد.
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استان زنجان عنوان کرد:

سرعت بخشیدن به آبرسانی
روستاها ،اولویت شرکت آبفا
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پیشبینی جدید درباره وضعیت بورس تا پایان ۹۹

بورس در بورس
مانا فکور  /گروه اقتصاد
Mana.Fakor@gmail.com

بازار ســهام در پنج روز معامالت دو هفته
گذشته متفاوت با دیگر هفتههای سال ۹۹
به معامالت خود ادامه داد ،شاخص بورس از
روز دوشنبه وارد فاز اصالحی شد که این
اصالح در روز چهارشنبه شتاب بیشتری را
نسبت به دو روز گذشــته معامالت خود
تجربه کرد .شــاخص بورس در معامالت
هفته گذشته  ۹۹هزار و  ۸۰۱واحد افزایش
داشت؛ شاخص کل در پایان روز چهارشنبه
( ۱۰اردیبهشــت ماه) با عدد  ۸۷۸هزار و
 ۱۲۲واحد به معامالت پایان داد که این رقم
در روز چهارشنبه ( ۱۷اردیبهشتماه) به
عدد  ۹۷۷هزار و  ۹۲۳واحد رسید .در پنج
روز معامالتی هفته گذشته بورس نمادهای
پاالیش نفت اصفهان ،ملــی صنایع مس
ایران ،گسترش سرمایهگذاری ایران خودرو،
بانــک تجــارت ،فوالدمبارکــه اصفهان،
گلوکوزان و بانک ملــت در گروه نمادهای
پربیننده قــرار داشــتند .در هفتهای که
گذشت گروه بانکها ،فرآوردههای نفتی،
فلــزات اساســی ،شــیمیاییها،
ســرمایهگذاریها ،مواد دارویی ،سیمان،
خودرو و قطعات ،بیمه و بازنشسته ،صنایع
غذایی بــه جز قنــد و شــکر ،کانیهای
غیرفلزی ،کانیهای فلزی با رشد مثبت بر
شاخص کل همراه بودند.
پیشبینــی جدیــد درباره
وضعیت بورس تا پایان ۹۹
یک متخصص اقتصاد مالی با این پیشبینی
که تا پایان ســال  ۹۹یا حداکثــر تا پایان
کار دولت فعلی بــورس همچنان پر رونق

و ســودآورتر از ســایر بازارها خواهد بود،
توصیههایی به ســهامداران خــرد برای
فعالیت در این بازار ارائه کرد .علی کاشمری
معتقد است ،افزایش رونق در بازار بورس
در حالحاضر بسیار به نفع دولت است ،از
آن لحاظ که سهام بسیاری از شرکتهای
دولتی را که دولت در نظــر دارد به بورس
وارد کنــد و از طرفی ســهام عدالت را که
بخشــی از بنگاههای آن در بورس وجود
داشتهاند ارزش سهامشان باالرفته و دولت
عملکرد خود را در خصوص افزایش ارزش
ســهام عدالت مثبت نشــان خواهد داد.
کاشمری با هشــدارهایی به سهامداران
خرد ،توصیههایی به آنهــا دارد از جمله
اینکه دست به حرکات هیجانی نزنند ،به
شایعات توجه نکنند ،تحلیلهای بنیادی
و تکنیکال را فرابگیرند ،داراییهای خود را
برای ورود به بورس نفروشند و سبد متشکل
از سهامهایی با ریسکهای مختلف تشکیل
دهند .به گفته وی رشد اقتصادی ،نیازمند
سرمایهگذاری و ســرمایهگذاری نیازمند
تأمین مالی است .به همین منظور بورس
اوراق بهادار به عنوان یک بازار مالی شفاف
و برخوردار از پشتوانه محکم قانونی یکی از
بهترین گزینهها برای تأمین مالی بنگاهها به
شمار میرود .به عبارتی بازار بورس و چرخه
اقتصادی هر دو میتوانند منجر به تقویت
یکدیگر و بالعکس در مواقع بحرانی منجر
به تضعیف یکدیگر در بلندمدت شوند .از
طریق فعالیت در بــورس میتوان فرآیند
تشکیل سرمایه را سرعت داد و منابع مالی
را از طریق پساندازهای کوچک و بزرگ به
سوی مصارف و نیازهای سرمایهگذاری در
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حسین سالحورزی
نایبرئیس اتاق بازرگانی ایران
گفتوگو و کار در مــورد حذف چهار صفر از
پول ملی در شرایط حاضر چیزی شبیه تجویز
جراحی زیبایی برای بیمار مبتال به سرطان
است .دوستان صحبت از کاهش هزینههای
حســابداری بر اثر این تغییر میکنند که در
میانمدت حرف صحیحی اســت .البته در
کوتاه مدت این اقدام ،با توجه به لزوم اصالح
ارقــام آمارها و صورتهای مالی ســالهای
گذشــته ،برای مقایسهپذیر شــدن ،هزینه
زاست و شانس خطا هم در دوران تغییر ،در
محاسبات مالی باال میرود ،اما بهطور کلی ،در
مقیاس ناکارآمدیهای نظام اقتصادی ایران،
این اعداد و ارقام خندهآور اســت .در ایران،
دولت تقریباً هماندازه تولید ناخالص داخلی
نومینال ،سوبسید پیدا و پنهان توزیع میکند
و این سوبسید در برخی حوزهها همچون آب
و انرژی ،عالوه بر ایجاد ناکارآمدی اقتصادی
شدید ،اثرات مهمی بر ناپایدار کردن زیست
بوم ایران دارد؛ که بهای آن را نسلهای بعدی
به سختی خواهند پرداخت .این فقط یک قلم
از مشکالت حاد ماست و حاال در میان فهرست
طوالنی مشــکالت ناکارآمدی کشــور ،چرا
دوستان نگران هزینههای حسابداری به دلیل
وجود صفرهای اضافه شدهاند؟! انگار در انباری
که شتر با بارش در آن گم میشود و شما برای
افزایش دقت انبارداری ،واحد اندازهگیری ارزن
ورودی انبار را از کیلوگرم به دانه تغییر دهی!
در کوتاهمدت هم ،اثر حذف چهار صفر از پول
ملی ،با گرد شدن قیمتها به سمت باال ،اثر
تورمی خواهد بود ،اما در مجموع این فعالیت،
یک کار غیرضروری و نمایشی است که هیچ
اثر و ارزش واقعی در اقتصاد کشــور ندارد و
امیدواریم مسئوالن به جای ادامه این مسیر
مخرب بازی با اعداد ،به فکر حل مشــکالت
واقعی اقتصاد ایران باشند.
تجارت نیوز

اقتصاد
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مدیر عامل شرکت آب و فاضالب

بخشهای مولد اقتصــادی حرکت داد .بر
این اســاس در یک اقتصاد متعادل و پویا
میتوان از این طریق از حرکت سرمایههای
کوچک و بــزرگ بهســوی فعالیتهای
غیرمولد (خرید طــا ،ارز و )...جلوگیری
کرد .به طورکلی با توجه به وضعیت تورم،
نقدینگی وارد شــده به بورس و مقایسه با
ســایر بازارهای موازی در مقطع فعلی ،به
نظرم تا چند ماه آینده ایــن بازار کماکان
رشدی حداقل باالتر از تورم واقعی را داشته
باشد.
توســعه فعالیــت و ارزش
مبادالت شرکتهای بورسی
عضــو هیئت علمــی جهاددانشــگاهی
خراســانجنوبی نیز با بیان اینکه ورود به
بورس بدون داشتن دانش و اطالعات کافی
باعث ایجاد ضرر میشــود ،گفت :افزایش
شــاخص بورس در ماههــای اخیر دالیل
مختلفی داشت .مجتبی ابراهیمی اظهار
کرد :بدون داشتن مهارت ،دانش و تجربه
تخصصی در یک موضوع ورود پیدا کردن،
آسیبهای جدی به دنبال دارد؛ به نوعی که
گاهی نمیتوان این آسیبها را جبران کرد.
وی با بیان اینکه موضوع بورس نیز از این

امر مستثنی نیست ،افزود :وقتی فرد بدون
داشــتن مهارت ،تخصص و تجربه الزم و
حتی بهره گرفتن از مشورت افراد ذیصالح
به موضوع ســرمایهگذاری در بورس ورود
پیدا میکند ،مانند این است که شنا کردن
بلد نبوده و تاکنون حتی یــک بار نیز این
تجربه را نداشته باشید و یک باره خود را در
دامان یک اقیانوس بیندازید و تنها به این
امید باشید که احتماالً یک بادی بوزد و شما
را به سمت ساحل هدایت کند .عضو هیئت
علمی جهاددانشگاهی خراسانجنوبی با
تشــریح اوضاع فعلی بورس ایران ،تصریح
کرد :شاخص بورس اکنون نزدیک به یک
میلیون واحد رســیده است که این مقطع
یک مقاومت سنگین و فوق روانی محسوب
میشود و نشــاندهنده توسعه فعالیت و
ارزش مبادالت شرکتهای بورسی است.
ابراهیمی با بیان اینکــه معامالت و اقبال
سهامداران به حدی بوده که این شاخص
به این مرز نزدیک شده است ،اظهار کرد:
تحرکات فعلی بورس از اویل ســال  98به
صورت جدی آغاز شد .وی افزود :در سال
 98زمزمههــای رونق بورس آغاز شــد و
اکنون که کمتر از دو ماه از سال  99گذشته،

حمل و نقل

امری که مشاهده میشود این است که هر
فردی با هر سنی و با هر سطح تحصیالت
و دانشی دنبال این است که کد معامالتی
بورس گرفته و خرید و فروش سهام انجام
دهد .عضو هیئت علمی جهاددانشگاهی
خراسانجنوبی بیان کرد :عوامل متعددی
در ایجاد این شرایط دخیل بود که در رأس
این عوامل میتوان به نامگذاری سال  99به
نام جهش تولید اشاره کرد چراکه یکی از
مکانهایی که منجر به رونق جهش تولید
میشود ،بورس و شرکتهای بورسی است.
ابراهیمی با بیان اینکه شرکتهای بورسی
در نوک پیکان اقتصادی جامعه هســتند،
افزود :در بورس شرکتهایی فعالیت دارند
که در یک سطح تمکن مالی ،قدرت تولیدی
و قدرت فروش قــرار دارند و افرادی که در
این شــرکتها فعالیت دارند در راستای
بهرهمندی اقتصادی جامعه قدم برمیدارند.
وی اظهار کرد :عامل دوم کاهش تنشها
در ســطح بینالمللی بود ،ایــن تنشها،
غارت و یاغیگریها کــه اثراتش به ایران
نیز میرسید به واسطه شیوع ویروس کرونا
در سطح جهان کاهش پیدا کرد و به تبع آن
ایران نیز از این آرامش سهمی داشت.

فرآوردههای نفتی

در بازار ارز جهانی دالر هنوز شانس دارد

رئیس سازمان راهداری و حمل و نقل جادهای خبر داد:

اعالمجزئیاتشرایطنوسازیناوگانکامیونی

کدام خودروها کارت سوخت دریافت نمیکنند؟

ایسنا :از زمان آغاز بحران کرونا بازار ارز نیز نظیر بازارهای بورسی
دچار نوسانات زیادی شده است؛ با این حال نظرسنجی صورت گرفته
توسط رویترز نشــان میدهد که کارشناسان شــانس دالر را برای
صعود ،بیشتر از سایر رقبا میدانند .جهان امسال احتماالً با رکوردی
بیسابقه از زمان بحران سال  ۲۰۰۹مواجه خواهد شد و همین مسئله
میل معاملهگران به سرمایهگذاری بر روی داراییهای پرریسکتر را
کاهش میدهد .با رنگ باختن تدریجی امیدها به بهبودی ســریع
اقتصاد اکنون به نظر میرسد دالر به بخت اصلی برنده بازار ارز تبدیل
شده است .جین فولی ،استراتژیست ارزی در روبو بانک گفت :شاید
سرعت شیوع بیماری کندتر از قبل شده باشد ،اما ما تا چندین ماه
آینده شاهد تداوم اثرگذاری کرونا بر دادههای اقتصادی خواهیم بود.
از دید سرمایهگذاران ،ریسک ســرمایهگذاری روی دالر پایینتر از
بسیاری از ارزهای دیگر است .از  ۳۴کارشناس ارزی شرکت کننده
در نظرسنجی رویترز ۲۴ ،کارشناس گفتهاند
دست کم تا پایان سه ماهه دوم امسال
سلطه دالر بر معامالت بازار ارز
حفظ خواهد شد و

مهر :رئیس ســازمان راهداری و حمل و نقل جادهای درباره شــرایط
نوســازی ناوگان کامیونی ،گفت :از مهمترین شــرایط کامیونهای
وارداتی این است که بیش از سه ســال از زمان ساخت آنها نگذشته
باشد .عبدالهاشم حسننیا افزود :کامیونهایی میتوانند به کشور وارد
شوند که ساخت کشورهای اروپایی ،ژاپن یا کرهجنوبی بوده و در پنج
سال گذشته مدلهای آنها در کشور تولید یا به کشور وارد شده باشند.
این کامیونهای وارداتی باید از نظــر ایمنی ،کیفیت و آالیندگیهای
محیطزیست در زمان ســاخت مورد تائید دستگاههای مربوطه باشد.
وی تاکید کرد :در مرحله اول ،اولویت بــا کامیونهای دارای ظرفیت
 18تن و باالتر اســت .حسننیا درباره شــرایط کامیونهای اسقاطی
گفت :واردات هر دستگاه کامیون منوط به اسقاط حداقل یک دستگاه
کامیون که از زمان ســاخت آن بیش از  25سال گذشته باشد ،است و
ظرفیت آن میتواند حداکثر سه تن کمتر از ظرفیت کامیون وارداتی
باشد .وی با بیان اینکه منشــأ ارز برای واردات باید خارج از ایران باشد
و واردکنندگان؛ مشمول استفاده از ارز داخلی نمیشوند ،تاکید کرد:
جادهای هیچ
سازمان راهداری و حملونقل
کامیون
مسئولیتی در برابر تحویل
توســط واردکننده به
خریــدار نــدارد
بنابراین خریداران
بایــد در ایــن
خصوص بــا دقت
نظر و تحقیق و
بررســی کامل
در مراحل ثبت نام
و خرید اقدام کنند.

باشگاه خبرنگاران جوان :سخنگوی شرکت ملی پخش فرآوردههای
نفتی کشور گفت :براساس آییننامه هیئت دولت ،کارت سوخت خودروهای
دارای شرایط فرسودگی ابطال میشود .فاطمه کاهی ادامه داد :به طور کلی
براساس آییننامه هیئت دولت خودروهای سواری شخصی با عمر  ۲۵سال،
سواری دولتی با عمر  ۱۵سال ،تاکسی با عمر  ۱۰سال ،مینیبوس با عمر
 ۱۵سال ،اتوبوس درون شهری با عمر  ۱۰سال ،اتوبوس برونشهری با ۱۵
سال ،کامیون و کشنده با  ۱۵سال عمر ،وانت با  ۱۵سال ،موتورسیکلت با
 ۱۰سال و سایر وسائل نقلیه با گذشت  ۲۵سال از تاریخ ساخت به عنوان
خودروی فرسوده و از رده خارج محسوب میشوند.
ســخنگوی شــرکت ملی پخش فرآوردههای نفتی کشــور اضافه کرد:
همچنین خودروهای فرسودهای که از سمت ناجا تائید نشوند هم مشمول
دریافت کارت سوخت نیســتند و در حال حاضر این تصمیم عدم صدور
که از
کارت ســوخت به خودروهای فرسوده
ســال  ۱۳۸۸تاکنون در جریان است،
تمام وســائل نقلیهای که شامل
این قانــون میشــوند ،امکان
برخورداری از کارت ســوخت
را ندارند و باید از ســهمیه آزاد
بنزین اســتفاده کننــد .کاهی
همچنیــن در خصوص مالکان
موتورسیکلتها با سن باالی
 ۱۰سال و خودروهایی با سن
باالی  ۲۵سال ،گفت :طبق
قانون به این وسایل نقلیه به
علت فرســودگی ،سهمیه
بنزین تعلق نمیگیرد.

برگ سبز و کمی امید!

تنها یک
نفر معتقد بوده
است دالر روزهای بدی را
در پیش دارد .با این حال بسیاری
از کارشناســان در بلندمدت کمتر به دالر
خوشبین هستند.
ساخت و ساز دچار رکود شده است

کمای مسکن در اپیدمی کرونا
اقتصاد  :24جدیدترین یافتههــای آماری در بخش
ساختمان ایران که توســط اتاق تعاون ایران نشان داد
که شامخ ســاختمان در فروردینماه امســال در پله
 ۱۸.۷۵قرار گرفته و با توجه به شرایط کنونی کاهش
 ۴۶درصدی را نســبت به ماه قبل ثبت کرده اســت.
همچنین بازار مسکن در فروردینماه امسال کار خود
را با رکود سنگین آغاز کرد ،موضوعی که البته نه تنها
به کاهش قیمت مسکن منجر نشد که حتی در برخی
از نقاط با افزایش قیمت نیز روبهرو شد .هر چند طبق
آمار در بخش مســکونی به دلیل تعطیالت نوروزی و
تداوم تعطیالت در نتیجه شــیوع ویــروس کرونا و در
نتیجه کاهش مراجعات حضوری برای خرید مسکن،

میزان معامالت مسکن روند کاهشی شدیدی داشت به
طوری که طبق گزارش بانک مرکزی ،میزان معامالت
آپارتمانهای مسکونی در تهران نســبت به ماه قبل
 ۸۷.۸درصد کاهش یافت .با این حال قیمت مسکن در
تهران (به عنوان نمونه آماری بزرگ از کل کشور) تنها
 ۲.۱درصد نسبت به ماه قبل کاهش یافت .کارشناسان
عواملی همچون انتظارات تورمی در سال جدید ،اعمال
کاهش نرخ سود بانکی و انتظار افزایش ورود نقدینگی
به بازارهای موازی نظیر مسکن و بورس و نیز افزایش
نرخ ارز را موجب عدم کاهش محسوس قیمت مسکن
میدانند .هرچند مشاهدات در برخی از مناطق نشان از
افزایش قیمت مسکن نیز داشته است .با این حال بخش

سخنگوی شرکت ملی پخش فرآوردههای نفتی

مســکن به عنوان یکی از پیشرانان اقتصادی کشور در
کما به ســر میبرد که میتواند در ادامه نیز این بخش
را دچار مشکل کند .فرشــید حاجتپور ،دبیر کانون
سراسری انبوهســازان کشور با اشــاره به آمار منتشر
شده درباره رکود تولید مسکن گفت :شرایط حاکم بر
فعالیت بخش خصوصی متأثر از پروتکلهای بهداشتی
و دستورالعملهای ستاد ملی مبارزه با کرونا بوده است
که به تبع آن تعطیلی کارگاههای ساختمانی و فعالیت
بنگاههای ساختمانی را در پی داشته است؛ بنابراین آمار
ارائه شده توسط اتاق تعاون مبتنی بر این واقعیت است.
این کارشناس مسکن افزود :شاید دور از واقعیت نباشد
که حتی آن تعداد از واحدهایی که طی دو ماه گذشته
مشــغول فعالیت بودهاند ،پروندههایی بوده است که
از ماهها قبل اقدام کرده بودند و صدور پروانههایشــان
منتهی به ماههای اسفند  ۹۸و فروردین  ۹۹شده بود.

کمای مسکن در اپیدمی کرونا
حاجتپور همچنین گفت :متاســفانه فضای کسب و
کار مناسبی برای پروسه تولید مسکن در کشور تعریف
نشده است .پنجرههای متعددی از ارگانها ،سازمانها
و نهادهای مختلف برای مجوز ســاختمانی دیده شده
است که این موضوع سبب شده تا یک مجوز ساختمانی
در یک بازه زمانی ســه تا پنج ماه طول بکشد؛ بنابراین
کسانی که پروانه ساخت و ساز در اسفند  ۹۸برایشان
صادر شده اســت حدود چهار ماه قبل برای آن اقدام
کردهاند .دبیر کانون سراســری انبوهســازان کشور با
بیان اینکه تمام فعالیتهای ســاخت و ساز در اسفند
و فروردین در کمــای کامل بوده اســت ،اظهار کرد:
جای تأسف است که یکی از بخشهای پویا و پیشران
اقتصادی به واسطه یک اپیدمی سختی که باید درست
با آن مبارزه میشد ،دچار رکود و انفعال شده است.

صحرا رضایی /گروه اقتصــاد :مدیرعامل
شرکت آب و فاضالب استان زنجان ضمن تشریح
نقشه راه و برنامههای این شرکت در سال  99و
در ســاختار جدید پس از یکپارچهسازی گفت:
سرعت بخشیدن به آبرســانی پایدار روستاها،
ارتقای ارائه خدمات به مشــترکان روســتایی
و اســتقرار ســاختار جدید ،اولویت شرکت آب
و فاضالب اســتان زنجان در ســال  99خواهد
بود .علیرضا جزءقاســمی اظهار کــرد :پس از
یکپارچهسازی شرکتهای آب و فاضالب شهری
و روستایی ،در تالش هستیم با توسعه خدمات
و ارتقای استانداردهای آبرســانی در روستاها،
این مناطق را هم به سطح قابل قبولی همچون
شهرها برســانیم .وی افزود 89 :درصد جمعیت
روستایی اســتان زنجان ،تحت پوشش خدمات
شــرکت آب و فاضالب قرار دارد که در سال 99
بنا داریم این میزان جمعیــت را افزایش دهیم.
مدیرعامل شرکت آب و فاضالب استان زنجان
با تاکید بر ضرورت مدیریت تقاضا در روســتاها
گفت :با توجه به هدر رفــت باالی آب در بخش
روستایی ،به دالیل مختلفی همچون فرسودگی
شبکه توزیع آب و وجود انشعابات غیرمجاز و فشار
نامتعارف شبکه آب میبایست اصالح شبکههای
فرسوده و استانداردسازی انشعابات و فشار شبکه
در اولویت قرار گیرد .علیرضا جزءقاسمی گفت:
در حوزه مصرف نیز با توجه به طرحهای مصوب
در وزارت نیرو و طرحهای تشویقی در نظر گرفته
از سوی شرکت آب و فاضالب استان زنجان ،برای
مشترکان خوش حساب و کممصرف که کمتر از
الگوی مصرف ،آب استفاده کنند ابزار تشویقی در
نظر گرفته شده است.

طال در اوج قیمت ایستاد

قیمت طال در معامالت دیروز بــازار جهانی که
معاملهگران منتظر انتشــار آمار اشتغال ماهانه
آمریکا برای ارزیابی وضعیت اقتصادی این کشور
بودند ،نزدیک بــه باالترین حد خود در دو هفته
گذشته ایستاد .بهای هر اونس طال برای تحویل
فوری در معامالت بازار ســنگاپور ثابت بود و در
 ۱۷۱۵دالر و  ۲۳ســنت ایستاد .بهای معامالت
این بازار روزهای گذشته تا مرز  ۱۷۲۱دالر و ۷۶
سنت صعود کرده بود که باالترین قیمت از ۲۷
آوریل بود .در بازار معامالت آتی آمریکا ،هر اونس
طال با  ۰.۱درصد افزایش ،بــه  ۱۷۱۵دالر و ۲۳
سنت رسید .طال روز پنجشنبه گذشته تحت تأثیر
آمار اقتصادی نامطلوب آمریکا و ابهامات پیرامون
احیای اقتصاد جهانی و روابط تجاری میان آمریکا
و چین که تقاضا برای خرید این فلز ارزشمند را
تقویت کرده بود ،حدود دو درصد افزایش قیمت
داشت و از ابتدای هفته جاری تاکنون حدود ۰.۹
درصد رشد قیمت داشته است.

مشکلی در تأمین بنزین نیست

مهر :سخنگوی شرکت ملی پخش فرآوردههای
نفتی ایران با اعالم اینکه مشــکلی بابت تأمین
بنزین در پایتخت و نقاطی که در کشــور زلزله
احساس شده اســت وجو د ندارد ،گفت :شرایط
تأمین ســوخت تحت کنترل است و مسئوالن
استانی شرکتهای پخش فرآوردههای نفتی در
استان تهران ،البرز ،مازندران ،فارس و سایر نقاطی
که زلزله حس شده است در حالت آمادهباش بوده
تا در صورت نیاز و افزایش تقاضا ،در حداقل زمان
ممکن تأمین شود.
فاطمه کاهی افــزود :روند سوخترســانی به
جایگاههای استان تهران و ســایر استانهایی
که زلزله در آن حس شــده اســت ،ادامه دارد.
به گفته این مقام مســئول بــه هرحال به دلیل
افزایش مراجعه مــردم تعــدادی از جایگاهها
شــلوغ شــدهاند؛ از مردم عزیز می خواهیم که
آرامش خود را حفظ کنند و با صبر و آرامش برای
سوختگیری با رعایت الزامات بهداشتی اقدام
کنند.

افتتاح حساب بانکی متقاضیان
طرح ملی مسکن

معاون وزیر راه از ارســال نامه افتتاح حســاب
متقاضیان تأیید صالحیت شده طرح ملی مسکن
خبر داد .محمود محمودزاده با اشاره به اینکه به
زودی واریز آورده مردم در این طرح آغاز میشود،
گفت :شرایط پرداخت آورده  ۳۰تا  ۴۰میلیون
تومانی تعداد زیادی از متقاضیان تأیید صالحیت
شده فراهم شده است.
وی با بیــان اینکه تعــدادی از متقاضیان واجد
شرایط به بانک معرفی شدهاند ،گفت :نامه این
متقاضیان به سرپرســت بانک مســکن ارسال
شده و به زودی فرآیند افتتاح حساب این افراد
و واریز آورده اولیه آنها به بانک آغاز میشــود.
محمودزاده با اعالم اینکــه تاکنون هیچ پولی
از ســوی متقاضیان تأیید صالحیت شده طرح
ملی مسکن واریز نشده اســت ،افزود :بر اساس
برنامهریزی صورت گرفته تا پایان اردیبهشــت
امســال پاالیش  ۵۰۰هزار ثبت نام کننده طرح
ملی مسکن انجام خواهد شد.
وی افزود :حدود یک میلیون و  ۶۰۰هزار نفر از
طریق مراجعه به سایت و شیوه پیامکی در طرح
ملی مسکن ثبتنام کردهاند.

