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85درصد مخزن سد گتوند پر است

بدون شرح
    جمعیتایران
ازمرز77میلیونو700هزارنفرگذشت
    سازمانهمکاریهای  اقتصادی  :
رشداقتصادیکشورهاکاهشمییابد
    معاونجدیدوزیرصنعت:
وارداتبرنجوگندمادامهمییابد
    مصرفبنزینبه80میلیونلیتررسید
    مدلجدیدارزشیابیکیفیخودرو
ابالغمیشود

آب نمکی سد گتوند در راه ماهشهر

سد الر و لتیان خشک شدند

محمدحسین معنویفر معاون اجرایی سد گتوند علیا با اشاره به اینکه درحال حاضر 85درصد مخزن
سد گتوند علیا با رها شدن آب در سدهای باالدست در راستای تولید برق پر شده است ،گفت :درحال حاضر
4میلیارد متر مکعب آب در مخزن سد گتوند وجود دارد و ظرفیت این سد ذخیره 5/2میلیارد متر مکعب
آب است .همچنین چهار سد نیز در سد گتوند وجود دارند که در مجموع میتوانند17هزار متر مکعب آب
در ثانیه را تخلیه کنند و به صورت کنترلش��ده این رقم به 21هزار متر مکعب میرسد .وي گفت :عرض
س��رریزها  15متر و ارتفاع آنها  17متر است .وی در مورد فرار آب در سد گتوند نیز گفت :طبق محاسبات
 2/5متر مکعب آب از جناحین میتواند در سطح مجاز فرار داشته باشد ،اما اکنون که 85درصد مخزن پر
است کمتر از 350لیتر در ثانیه تراوش وجود دارد که نشاندهنده کار عالی است .معاون اجرایی سد گتوند
علیا در پاسخی به برنامه شرکت توس��عه منابع آب و نیرو برای نمک کف مخزن گتوند گفت :با مدیریت
بخشی از نمک را تخلیه میکنیم؛ برای اقدامات بلندمدت نیز دو لوله 600میلی متری در دو طرف سد کار
گذاشته شده که از طریق شیر کنترل میشود .همچنین آب همراه با نمک از پایینترین سطح مخزن که
کیفیت مناسب ندارد وارد لوله 1600میلی متری نیز میشود و به سمت پتروشیمیهای ماهشهر منتقل
خواهدشد.

قطعیآبمشترکانپرمصرفهمموجبنشدتابحرانبیآبیدرشهرهایبزرگمهارشودودرپی
این اتفاق اکنون خبر رسیده است که الر و لتیان هم بیآب شدهاند .در همین رابطه حمیدرضا جانباز
مدیرعاملشرکتمهندسیآبوفاضالبکشورازخشکشدنسدالرولتیاندرمنطقهشرقتهران
در پی افزایش میزان مصرف خبر داد و اعالم کرد :با وضع پیشآمده احتمال قطعی آب مناطق شرق
تهرانقوتگرفت.
وی از قطع آب  ٣٠۵٧مش��ترک پرمصرف خب��ر داد و اعالم کرد :با پای��ان یافتن مهلت یکماهه
برای اصالح رفتار مصرف مش��تركان پرمصرف ،يعني افرادي كه بيش از  50مترمكعب در يك دوره
مصرفكنند ،به مدت  7ساعت در روز مشمول قطعي آب خواهند شد .مدیرعامل شرکت مهندسی
آب و فاضالب کشور در ادامه با بیان اینکه متوس��ط مصرف آب در کشور باید  22مترمکعب در ماه
باشد ،اعالم کرد :درحال حاضر مشترکان پرمصرف ماهیانه  53متر مکعب آب مصرف میکنند .وی
در ادامه با اشاره به پایانسال آبی کشور در شهریورماه ادامه داد :طیسال جاری سازمان هواشناسی
پیشبینی کرد که در تابستان با افزایش متوسط میانگین دما بین 1/5تا2درصد میزان تبخیر آب هم
بههمینمیزانافزایشمییابد.
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یک پنجم وام مسکن همان اول کار میپرد

یک برگ حق تقدم وام مسکن 105هزار تومان
گرانی 150درصدی در  6ماه!
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تولیدکرد
    معاونوزیرکشاورزی  :تولیدگندم
امسال2برابرسالهایگذشتهاست
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سرمايهدارند

اقتصاددرچنین روزی
1/3میلیون تومان
سرانه درآمد ایرانیها درسال 85
 25شهریور  |1385صندوق بينالمللي پول:
درآمدسرانههرايراني 3،ميليونو168هزارتومان
 25ش�هریور  |1386زم��ان انتظ��ار ب��راي
امدادخواهيخودروبه40دقيقهرسيد
 25ش�هریور  |1387پرداخت نقدي يارانهها
در صورت تصويب مجلس از نيمه دو م س��ال شروع
ميشود
 25ش�هریور  |1389توان تولید روزانه  14تا
17میلیونلیتربنزیندرپتروشیمیها
 25شهریور|1390کارشناساقتصادی:خانهو
ماشیننفروشیدکهسکهبخرید
 25شهریور |1391بازرسی100هزار فروشگاه
لوازمخانگی۲۶۴۴/پروندهتخلفتشکیلشد
 25ش�هریور  |1392کاه��ش ۴۰درص��دی
صادرات فرش در۵ماهه

   45میلیون وام  12ساله 100میلیون بازپرداخت میشود
گروه اقتصادی شهروند| حکایت خانهدارشدن
در ایران با روند معم��ول آن در جهان تفاوت زمین تا
آسماندارد.
براساس روند مرس��وم ،برای خرید خانه نیازی به
اندوخته چندانی نیس��ت چون نظام بانکی براساس
توان پرداخت مش��تری ،بخش غالب هزین��ه را در
قالب تس��هیالت پرداخت میکند آن هم در اقساط
بلندمدت .به اینترتیب در همه این کشورها اکثریت
قریببهاتفاقمردمهمیشهبدهکارهستندوبدهکار
هم میمانند اما در ایران حتی اگر کسی بخواهد هم
نمیتواند بدهکار باش��د چون اص��وال بانکها میلی
به پرداخت تس��هیالت ندارند اگر هم بپردازند رقم
تس��هیالت ،تنها کمک خ��رج خریدار به حس��اب
میآید .در شهرهای کالن و بهخصوص در پایتخت
هم که این رقم در مقابل قیمت خانه ،به یک شوخی
شباهت دارد .از همه بدتر اینکه تا همین اواخر خرید
و فروش وام مسکن به ش��غلی پردرآمد تبدیل شده
بود و واسطههایی وجود داشتند که تهیه و توزیع وام،
کسب و کارش��ان بود و حتی آگهی کسب و کارشان
را در نیازمندیهای روزنامهها چاپ میکردند .برای
تختهکردنبازارداللیوام،تصمیمبراینشدکهتمام
معامالت به بازار سرمایه و فرابورس منتقل شود .برای
منطقی کردن میزان تسهیالت هم ،سقف پرداختی
به 35میلیون افزایش یافت .این افزایش قیمت البته
آغاز یک طوفان بزرگ و در ادامه موج افزایش قیمت
اوراق حق تقدم تسهیالت مسکن تا بیش از100هزار
تومان برای هر برگه (500ه��زار تومانی) حق تقدم
وام مس��کن در فرابورس ش��د؛ قیمتی که تا همین
چندروز پیش تا س��قف 114هزار توم��ان برای هر
برگه هم باال رفت و روز سهشنبه به 105هزار تومان
رسید .این گرانی درحالی است که صفهای طوالنی
متقاضیانمقابلشرکتهایکارگزاریایجادشدهتا
وامی گرفته شود که هزینه خرید آن 20درصد کل
وام (9میلیون تومان) و بازپرداختش با حس��اب این
هزینه به 100میلیون تومان میرس��د؛ آن هم فقط
برای45میلیونتومان!
ریشهگرانی 150درصدی؛
رشدتقاضایاسفتهبازی؟
براس��اس آمار رس��می ،بانك مس��كن در هرماه
400ميليارد تومان اوراق عرض��ه ميكند اما تقاضا
در بازار 600ميليارد تومان است یعنی همين فاصله
200ميليارد توماني ميان عرض��ه و تقاضا منجر به
افزايش قيمتها میش��ود .اما بررس��ی  6ماه اخیر
گویاست که هزینه خرید هر ورق 500هزار تومانی
وام از حدود40هزار تومان به100هزار تومان رسیده
تا رش��د 150درصدی ثبت ش��ود .در این خصوص
متولیان ب��ازار فرابورس میگوین��د در این افزایش

پرسه در بازار

رئیس اتحادیه بنک��داران مواد غذای��ی تهران با
اش��اره به اینکه هیچ کمبودی در مایحتاج خانواده
نیست ،گفت :ارایه جوایز و طرز پخت برنج خارجی
روند خرید را به سمت برنج خارجی سوق داده است.
محمد آقاطاهر ادامه داد :ب��ه دلیل نیاز به تجربه در
پخت برنج ایرانی و ترغیب مردم با ارایه جوایز با وجود
آنکه فاصله قیم��ت برنج وارداتی و داخلی بس��یار
کاهش یافته است ،میزان خرید برنج خارجی بیش
ازبرنجداخلیاست.

شاهمیگوگرانترین،بوقلمونارزانترین
گرانتری��ن محصول پروتیینی در ب��ازار مصرف
مربوط به شاهمیگو با میانگین نرخ کیلویی 36هزار
توم��ان و ارزانترین محص��ول پروتيینی مربوط به
بوقلمون با میانگین قیمت  6000تومان اس��ت .به
گفته فعاالن بازار مشتریان ایرانی گوشت ماهی به
صورت فیلهشده را بیشتر میپسندند زیرا استخوان
و بوی نامطبوع این ف��رآورده پروتيینی عمده دلیل
رویگردانیایرانیهاازاینفرآوردهمفیداست.
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برنج خارجی پرمشتری شد

احتمال قطعی آب مناطق شرق در فصل پاییز قوت گرفت

حقتقدمتسهیالتمسکنوبازارفرابورسندارد.

ناگزیر است .او در تکمیل بحث ،ادامه داد :برای عرضه
قیمت،هیچنقشیندارندچونبازارصرفامحلیاست
بیش��تر و ایجاد توازن دوباره هم بانک مسکن ناچار
برای س��اماندهی معامالت و قانونی بودن آن و عمال
است براس��اس قانون میزان جذب سپرده را افزایش
نمیتواندرمکانیزمتعیینقیمتدخالتکرد.
دهد .اما نکته مهمتر اینکه از نظر مدیرعامل شرکت
از س��وی دیگر آنطورک��ه فرابورس��یها تأکید
کارگزاری قیم��ت 100هزار تومان ب��رای هر برگ
میکنند دلیل افزایش قیمت اول روانی و دوم پیشی
500هزار تومانی اوراق حقتقدم رقمی واقعی است.
گرفتن موج تقاضا از میزان عرضه است .در این میان
به گفته او اولین عرضه این اوراق در فرابورس با قیمت
سادهترین راهکار انتشار اوراق است که البته آن هم
90هزار تومان رخ داد اما بعد به علت تقاضای کم این
به این س��ادگیها امکانپذیر نیست .بهعبارت دیگر
قیم��ت ابتدا ت��ا  60و در مرحله
انتش��ار اوراق بیش��تر منوط به
گفتوگوبامدیرعامل
بعدی تا 40ه��زار تومان کاهش
سپردهگذاری بیش��تر در بانک
کارگزاریبانکمسکن  :
یافت.
مس��کن اس��ت که ب��ا توجه به
برایعرضهبیشتروایجادتوازن
او افزود :این وام از لحاظ ارزش
جذب حداقلی فعلی ،دستکم
دوبارههمبانکمسکنناچار
هم تس��هیالت ارزش��مندی به
تا اط�لاع ثانوی عملی نیس��ت.
استبراساسقانونمیزان
حساب میآید چون بازپرداخت
نتیجه اینکه ظرف 6ماه هزینه
جذبسپردهراافزایشدهد.
در اقس��اط ک��م و در 12س��ال
خرید اوراق حقتقدم تسهیالت
امانکتهمهمتراینکه  قیمت
صورت میگیرد ک��ه بازه زمانی
مس��کن رش��د 150درصدی را
100هزارتومانبرایهربرگ
طوالنی به حساب میآید چون
تجربه کرده و فع�لا هم خبری
500هزارتومانیاوراقحقتقدم
بانکهای دیگر تسهیالت را در
از بهبود شرایط نیس��ت .در این
رقمیواقعیاست
بهترین حالت ظرف سهس��ال
میانمنتقدانمتولیانرامتهمبه
بازپ��س میگیرن��د .کف��اش
غفلت میکنند و فعاالن بازار هم
درخصوص جو روانی ایجادشده
عامل سوداگری را رد کرده و جو روانی و کمبود عرضه
هم تأکید ک��رد :افزایش وام مس��کن به 35میلیون
رادلیلافزایشناگهانیقیمتهامیدانند.
توماناولینجرقهبرایافزایشمیزانتقاضابودچون
این رقم اگرچه در کالنشهرها رقم قابل توجهی برای
100هزارتومانقیمتواقعیاست
خریداران نیست اما در شهرستانها میتواند فاکتور
محمد کفاش مدیرعامل شرکت کارگزاری بانک
مهمیبرایخانهدارشدنمردمبهحساببیاید.
مس��کن در این زمینه ،به «شهروند» میگوید :علت
او تأکید کرد :از سوی دیگر انتشار خبر پرداخت وام
افزایش شدید قیمت حق تقدم تسهیالت مسکن در
80میلیون تومانی مسکن ،جو روانی حاکم بر بازار را
فرابورسقطعاسفتهبازیدربازارنیست.
تشدید کرد این درحالی بود که اصوال در صورت وقوع
به گفته او ،وقتی حجم عرضه ثابت است و میزان
چنیناتفاقی،وامجدیدکوچکترینارتباطیبهاوراق
تقاضا ناگهان دو تا سه برابر میشود افزایش قیمتها

واممسکنهنوزجذابیتدارد؟
با وجود همه این اس��تداللها ،درحال حاضر این
اوراق از نظر بس��یاری از کارشناس��ان دیگر صاحب
صرفهاقتصادینیست.
به عبارت دیگ��ر افزایش ارزش اوراق تس��هیالت
خرید مسکن در فرابورس به 100هزار تومان یعنی
متقاض��ی با پرداخ��ت 9میلیون تومان (90بس��ته
اسکناس100هزارتومانی)امتیازدریافت45میلیون
تومان وام را دریافت خواهد کرد .این وام هم ش��امل
35میلیون تومان وام بلندمدت تا س��قف  12ساله و
10میلیون تومان تسهیالت جعاله با سقف  5ساله
اس��ت .از س��وی دیگر اقس��اط وام  35میلیونی که
12ساله(144ماه)تقسیطمیشوندحدود526هزار
و  600تومان و اقس��اط وام  10میلیونی هم در طول
 5س��ال( 60ماه) 254ه��زار تومان اعالم ش��ده به
این ترتیب ،باب��ت این وام 45میلی��ون تومانی باید
91میلیون تومان بازپرداخت شود .حاصل جمع این
رقم به عالوه9میلیون تومان هزینه اولیه دریافت وام،
رقم 100میلیون تومان را بهعنوان هزینه تمامشده
وام 45میلی��ون تومانی پی��ش روی متقاضیان قرار
میدهدکههمینامراحتماالتأثیربسزاییدرکاهش
انگیزهدریافتاینوامخواهدداشت.
البتههمچنانمسئوالنبانکمسکنمعتقدندکه
این وام برای متقاضیان به واسطه سود 23درصدی
که دارد ،به صرفه ب��وده و حتی افزای��ش رقم اوراق
تس��هیالت به مرز 100هزار تومان هم نمیتواند از
جذابیتآنبکاهد.
مردمتوانمالیبازپرداختندارند
امیر خجسته رئیس کمیسیون شوراهای مجلس
اما نظر دیگری دارد .او معتقد اس��ت :رش��د جهشی
قیمت اوراق وام مس��کن باعث ش��ده خانهدار شدن
مردم دش��وارتر از همیشه ش��ود .به گفته او هزینه
9میلیون تومانی خرید اوراق مس��کن برای تأمین
یک وام45میلیون تومانی از لحاظ اقتصادی منطقی
نیست.
خجسته افزود :مس��ئوالن وزارت راه و شهرسازی
و همچنین بانک مسکن باید با مکانیزم مشخصی به
رشد بیضابط قیمت اوراق تسهیالت مسکن پایان
دهند و در این زمینه مردم را با ارایه وامهایی با اقساط
پلکانی که با درآمد خانوارها متناس��ب است کمک
کنند.اوتصریحکرد:برخیاقشارمردمدربازپرداخت
وام طرح مس��کن مهر با کارمزد 4درصد با مش��کل
روبهرو هس��تند بنابراین باید در طرحهایی که برای
خانهدارشدن مردم ارایه میشود به قدرت اقتصادی
تمامیخانوارهایکشورتوجهشود.

گزیدهخوانی
برقراری تم�اس تصویری اپراتور س�وم|
درحالیکه تجربه ش��خصی برخی مشترکان نشان
میدهد که تماس تصویری اپراتور سوم تلفنهمراه
از هفته گذشته برقرار ش��ده اما رایتل این موضوع را
تأیید نمیکند و در عین حال هیچ مجوزی هم برای
این سرویس صادر نشده اس��ت .این درحالی است
که برقراری این سرویس منوط به تصویب پیوست
فرهنگی است .همچنان که یکسال پیش قطع این
سرویسبهدلیلنبوداینپیوستانجامشد.
  بزرگترینذخایرذغالسنگخاورمیانهدر
ایران | سیدصالح هندی از ایران بهعنوان بزرگترین
دارنده ذخایر ذغال سنگ در بین کشورهای منطقه
خاورمیانه یاد کرد و گفت :طرح تولید گاز از مخازن
ذغال س��نگ در دس��تور کار قرار گرفته است .وی
با اش��اره به آغاز مطالعه و بررسی منابع گاز متان در
الیههای ذغالی موجود در مخازن عظیم ذغالسنگ
ایران،گفت:ایراندرمیانکشورهایخاورمیانه،تنها
کشوردارایمخازنعظیمذغالسنگاست.
  واردات قاچاق80هزار تن پارچه در س�ال|
گلنازنصراللهیمدیرکلدفترنساجیوزارتصنعت
با بیان اینکه واردات پارچه بیش از نیاز کشور است،
گفت :ساالنه 80هزار تن پارچه از طریق مناطق آزاد
وارد میشود و  50هزارتن نیز واردات رسمی صورت
میگیرد و حدود 80هزار تن هم واردات غیررسمی
اس��ت که میطلبد دولت حمایت خاص از صنعت
نساجیداشتهباشد.
  ف�روش قی�ر تقلب�ی ب�ه وزارت راه و
شهرس�ازی| حسین میرش��فیع معاون وزیر راه و
شهرسازیازطراحیاستانداردهایجدیدتشخیص
کیفیت قیر برای کنترل میزان قیرهای تقلبی خبر
داد و افزود :با وجود آنک��ه وزارت راه ،قیر باکیفیت
خری��داری میکند ،اما برخی س��ودجویان با اضافه
کردن برخی مواد خلوص قیر را پایی��ن میآورند و
این موضوع دردسرساز میشود .وی تصریح کرد :باال
بردن عمر راهها و جادههای آس��فالت جدید ،در گرو
بهبود کیفیت قیر مورد استفاده اس��ت ،از اینرو در
تالشیم با سنجش کیفیت قیرها از طریق شاخص
 PGکه براساس عملکرد مش��خص میشود ،عمر
راههاراباالببریم.

اتفاق روز
چکشکاری بیشتری برای اصالحات طرح نیاز است

طرح ۷بندی نمایندگان برای اصالح
قانون پولی و بانکی

رحیم زارع س��خنگوی کمیس��یون اقتصادی
مجلس ب��ا تش��ریح جزییات ط��رح هفتبندی
نمایندگان مجلس برای اص�لاح قانون بانکداری
بدون رباگف��ت:این طرح اش��کاالت زیادی دارد
و باید مورد بررس��ی و کار کارشناسی بیشتر قرار
گیرد و نیازمند اصالحاتی اس��ت .وی در تشریح
طرح ۷بن��دی نمایندگان مجلس ب��رای اصالح
قانون پولی و بانکی کشور گفت :طرح یکفوریتی
الحاق هفت بند به م��اده  34قانون پولی و بانکی
کش��ور مدتی پیش در صحن علن��ی مجلس به
تصویب رس��ید که این طرح به امضای  118نفر
از نمایندگان مجلس رسیده اس��ت .وی افزود :در
ادامه مقدم��ه توجیهی این طرح آمده اس��ت که
مقایسهتعدادبانکها،تعدادشعبآنها،میزانسود
پرداختی و ....در بسیاری از کشورها نشان میدهد
که هم��ه آن کش��ورها ،نظام بانکی که مس��تقر
کردند و نقدینگی م��ردم را جمع میکنند و آن را
به سوی تولید صنعتی کشاورزی سوق میدهند،
بانک فقط نقش واس��طه دارد و دارای شرکتها و
س��رمایهگذاری ،از انواعی که در ایران خلق شده
نیس��ت .عضو کمیس��یون اقتصادی مجلس با
بيان اينكه در مقدم��ه این طرح خطاب به رئیس
مجلس به  11ویژگی سیس��تم بانکی اشاره شده
است،گفت :طوری شده است که هر سازمان و هر
مؤسسهایصاحببانکشدهاست.

