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افت هفتگی بورس ۵۷۶۴ واحد

شهروند| در جریان معامالت بورس اوراق بهادار در هفته ای که 
گذشــت، طی پنج روز معامالتی تعداد 37660 میلیون انواع اوراق 
بهادار به ارزش 117024 میلیارد ریال در بیش از 3 میلیون و 70 هزار 
دفعه مورد معامله قرار گرفت که به ترتیب 213، 126 و 129 درصد 
افزایش را نسبت به هفته قبل تر که سه روز معامالتی داشت، تجربه 
کردند. همچنین شاخص بورس هم در پایان معامالت هفته منتهی 
به 29شهریور، با 5764 واحد کاهش، معادل 1.92 درصد افت کرد و 
به رقم 294167 واحد رسید. شاخص کل هموزن نیز با 748 واحد 

افزایش معادل 0.90 درصد رقم 84247 واحد را به نمایش گذاشت.

در تاالر حافظ

 

قیمت )تومان( الستیک و لوازم یدکی خودرو 

526 هزار   الستیک خودرو گلدستون مدل 2020- 2000 سایز 
14/65/185 دو حلقه مناسب برای انواع رینگ 14

550 هزار  165/65R13 سایز Stanza الستیک خودرو ایران تایر مدل
- دو حلقه

799 هزار  دیسک و صفحه کالچ ولئو مدل 0670302710 مناسب 
برای پژو 405

77 هزار و 540  المپ خودرو T2 مدل H4 بسته 2 عددی

305 هزار کیت تسمه تایم بوش کد 56004 مناسب برای پژو 
206)ساخت ایتالیا(

130 هزار   Double Platinum KPP332 شمع خودرو بوش مدل
پایه کوتاه ساخت آلمان

155 هزار  المپ هدالیت خودرو مدل D9H7 رنگ سفید بسته 2 عددی

64 هزار  لنت ترمز جلو ای تی سی مدل SAFE مناسب برای پراید 
بسته 4 عددی

32 هزار  لنت ترمز جلو گلد مدل HP1001 مناسب برای پراید

121 هزار   Double Platinum NPP332 شمع خودرو بوش مدل
پایه بلند ساخت آلمان

501 هزار  الستیک خودرو گلدستون مدل GS-2020 سایز 
15/65/185- دوحلقه

35 هزار  استپر موتور خودرو کد ۰۰۷ مناسب برای پژو 405 و سمند

350 هزار  شمع خودرو ان جی کی مدل BKR6EIX بسته 4 عددی

16 هزار و 500  الستیک تیغه برف پاکن بی.اس.کو مدل S4 مناسب برای پراید

643 هزار  باتری اتمی خودرو مدل MF57401 واریان 74آمپر

چرا برخی آالینده ها در سوخت بنزین نسبت به سال 97 بیشتر شده اند؟

گوگرد بنزین 3 برابر حد مجاز
شــهروند| غلظت گوگرد در بنزین ایــران باالتر از حد 
مجاز اســت. این موضوع را حسین شــهیدزاده، مدیرعامل 
شــرکت کنترل کیفیت هوای تهران اعالم کرده است و البته 
حاشیه ســازی کیفیت بنزین پیش از این هم سر دراز داشته 
است. گرچه نهادهای متولی چندان این ادعاها را قبول ندارند؛ 
اما صبوحی، کارشــناس انرژی  به »شــهروند« می گوید که 
تکنولوژی مورد استفاده در پاالیشگاه های ایرانی بسیار قدیمی 
و فرسوده است و بیشتر از دو دهه از عمر آنها می گذرد. به همین 

علت سوخت تولید ایران کیفیت کافی را ندارد. 
باالبودن غلظت گوگرد در بنزین ایرانی ها

با این که در قانون هوای پاک مصوب مرداد 1396 و آیین نامه 
فنی مربوط به آن وزارت نفت مکلف شــده تا سه سال پس از 
الزم االجرا  شدن این قانون، سوخت تولیدی کشور را مطابق با 
استاندارد ملی عرضه کند اما به نوشته ایسنا آنالیزهای انجام شده 
از بنزین مصرفی در فصل های بهار و تابســتان امسال نشان 
می دهد که میزان گوگرد و اکتان در بنزین مصرفی مردم ایران 

باالتر از غلظت مجاز است.
بعد از انتشار نمودار میزان گوگرد و اکتان در بنزین مصرفی 
ایرانی ها، حسین شهیدزاده، مدیرعامل شرکت کنترل کیفیت 

هوای تهــران، اعالم کرد کــه نتایج آنالیز محتــوای گوگرد 
موجود در نمونه برداری های صورت گرفته از ســوخت بنزین 
نشان می دهد غلظت سولفور در کلیه نمونه ها )شامل بنزین 
معمولی و ســوپر( فراتر از حد مجاز قرار داشــته و میانگین 
گوگرد سوخت بنزین در فصل بهار و تابستان به ترتیب 190 
و 166 بخش بر میلیون بوده است که از حد مجاز یورو 4 فراتر 
بوده و اندکی کاهش در نتایج فصل تابستان مشاهده می شود. 
براساس گزارش منتشرشده از شرکت کنترل کیفیت هوای 
تهران محتوای گوگرد جایگاه های عرضه ســوخت گازوییل 
نتایج وضع بهتری را نسبت به سوخت بنزین نشان می دهد 
که میانگین گوگرد سوخت گازوییل در فصل بهار و تابستان به 
ترتیب 61 و 95 بخش بر میلیون بوده و هنوز با غلظت مناسب 
آن فاصله دارد. در سال های گذشــته میزان گوگرد سوخت 
به ویژه گازوییل توزیعی در شهر تهران بسیار فراتر از حد مجاز 
قرار داشت که البته در حال حاضر این میزان بهبود محسوسی 
یافته و تأثیر بســزایی در کاهش میزان آالینده دی اکســید 
گوگرد شهر تهران داشته است. این در حالی است که بنزین 
جزو مــواد درجه اول ســرطانزا طبقه بندی شــده و تنفس 

درازمدت آن موجب سرطان به ویژه سرطان خون می شود. 

تکنولوژی مناسب برای تصفیه بنزین نداریم
دلیل وجود این همه فاکتورهــای غیرمجاز در بنزین های 
ایرانی چیســت؟ صبوحی، کارشــناس انرژی، در این باره به 
»شهروند« می گوید: »موسسه استاندارد و وزارت نفت متولی 
و ناظر کیفیت بنزین در ایران هستند ولی بزرگترین مشکلی 
که باعث کاهش کیفیــت بنزین در ایــران و افزایش غلظت 
آالینده های غیرمجاز شده تکنولوژی پایین پاالیشگاه های ما 
هســتند.«  او ادامه می دهد: »جدیدترین پاالیشگاهی که در 
ایران ساخته شــده، متعلق به  سال 74 است؛ یعنی 24 سال از 
عمر آن گذشته است؛ پس کامال طبیعی است که سیستم های 
پاالیش ما کهنه و فرسوده باشــند و خبری از تکنولوژی های 
جدید برای تصفیه بنزین نباشد. با توجه به این که برداشت نفت 
هم از چاه های نفت افزایش پیدا کرده و هیچ سیستم به روز و 
مدرنی برای تصفیه  نفت های برداشت شده وجود ندارد، غلظت 
آالینده های غیرمجاز هم باال می رود و سالمت مردم و محیط 

 زیست را به خطر می اندازد.«
این کارشناس تأکید می کند: »بهبود تکنولوژی های تصفیه و 
استفاده از روش های مدرن و به روز مستلزم سرمایه گذاری است 
که متاسفانه در کشور ما به آن بی توجهی می شود. همچنین 
بارش باران های اســیدی در جنوب کشــور و آلوده شدن رود 
کارون از پیامدهای برداشــت های نفــت از چاه های نفت در 
جنوب هستند که متاسفانه تصفیه مناسبی هم انجام نمی شود 
و دستگاه های مرتبط فقط به فکر تولید بنزین هستند و کیفیت 

آن اهمیتی برای شان ندارد.«

رویگردانی مردم از خرید ملک باعث ریزش نرخ ها شد 

عقب نشینی قیمت در بازار مسکن
  نرخ مسکن در تهران تا 37 درصد کمتر شد                                              ریزش قیمت در خانه های شمال شهر بیشتر بود

شهروند| قیمت ملک در تهران چیزی حدود 37 درصد 
کاهشی شــد. این آماری است که دفتر مسکن وزارت راه و 
شهرسازی منتشــر کرده است اما بررســی های میدانی 
»شهروند« از قیمت مسکن در تهران هم حاکی از همین 
موضوع اســت و قیمت ملک در مناطق مختلف تهران و 
به ویژه شمال شهر ریزش قابل توجهی داشته است. فعاالن 
بازار مسکن معتقدند که نبود مشــتری مهمترین عامل 
کاهشی شدن قیمت ها بوده است. به گفته محمود زعفرانلو، 
مالک یکی از امالکی های بزرگ تهران، خریدوفروش ملک 
در نیمه نخست امسال نسبت به پارسال حدود 79 درصد 
کاهش یافته است. به گفته او، بیشــترین افت قیمت در 
منطقه یک، دو و ســه بوده اســت؛ به عنوان مثال خانه ای 
که همین چندماه پیش قیمــت آنها به متری 50 میلیون 
تومان رسیده بود، حاال کســی حاضر به خرید آن به بهای 
35 میلیون تومان هم نیســت. این فعال بــازار که کاهش 
قیمت این روزهای بازار را متاثر از جو روانی حاکم بر اقتصاد 
و البته وعده های دولتمردان در رابطه با ساخت خانه های 
ارزان قیمت می داند و می گوید که بازار مسکن هنوز به ثبات 

نرسیده است. 
قیمت ها واقعا ریزشی بوده است؟

درحال حاضر بهای هــر متر خانــه در منطقه یک در 
محله هایی همچون مقدس اردبیلی، کیهان، ثاراهلل حدود 
38 میلیون تومان اعالم می شــود که از کاهش حدود 12 
تا 15 میلیون تومانی نســبت به 4ماه پیش خبر می دهد. 
جالب است که بدانید خرید  هر متر مربع خانه در منطقه 
سعادت آباد این روزها برای شما چیزی حدود 38 میلیون 
تومان آب می خــورد، درحالی  که متوســط قیمت ملک 

اردیبهشت امسال در این منطقه چیزی حدود 52 میلیون 
تومان اعالم شــده بود. بهای هر مترمربع خانه در منطقه 
جنت آباد از حدود 30 میلیون تومــان حاال به 22 میلیون 
تومان رسیده است. در منطقه چیتگر هم متوسط قیمت 
خرید هر مترمربع خانه بین 15 تا 17 میلیون تومان اعالم 
می شــود، درحالی  که بهای ملک در ابتدای امسال در این 

مناطق حدود 25 میلیون تومان بوده است. 
در بازار مسکن چه خبر است؟

از ابتدای  ســال۱۳۹۶ رشد قیمت مسکن در پایتخت با 
یک روند افزایشی آغاز و در نیمه دوم همان  سال این روند 
با سرعت بیشتری ادامه یافت که تولید و عرضه مسکن را 
پس از رکود و افت واقعی قیمت طی چهار ســال قبل از آن 
توجیه پذیر کرد. از اردیبهشــت ماه ۱۳۹۷ بر شتاب روند 
صعودی قیمت مســکن در پایتخت افزوده شد؛ به طوری 
که شاخص ماهیانه ۷ تا ۸ درصد رشــد را تجربه کرد و در 
شهریورماه میزان نرخ رشد ۹.۳ درصد رقم خورد. پس از آن 
روند رشد ماهیانه قیمت هرچند به صورت مطلق قابل توجه 
بود و به تدریج تا بهمن ماه روند کاهشــی در پیش گرفت 
ولی در اسفندماه ۱۳۹۷ به رشد ماهانه ۹.۴ درصد رسید. اما 
این نقطه اوج بازار نبود و در اردیبهشت ماه ۱۳۹۸ میانگین 
رشد ماهیانه قیمت مسکن در پایتخت قله ۱۱.۴ درصد را 
فتح کرد که بیشترین نرخ رشد ماهیانه قیمت، دست کم در 

۲۹ماه اخیر بوده است.
با وجودی که در اردیبهشت ماه ۱۳۹۸ همانند شهریور و 
اسفندماه ۱۳۹۷ شاهد شوک شدید ماهیانه در بازار مسکن 
بودیم، براساس اطالعات دفتر اقتصاد مسکن در مردادماه 
۱۳۹۸ برای نخســتین بار دســت کم از زمان آغاز افزایش 

قیمت ها در ابتدای  سال ۱۳۹۶ تاکنون به منفی ۳.۱ درصد 
رســید. در مردادماه ۱۳۹۸ میانگین قیمت مسکن شهر 
تهران به ۱۳ میلیون و ۱۹۰ هزار تومان در هر مترمربع رسید 
که نسبت به ماه قبل ۳.۱ درصد کاهش و نسبت به ماه مشابه 

 سال قبل ۷۷.۵ درصد افزایش را نشان می دهد.
ریزش سراسری معامالت مسکن

پس از آن که در فروردین ماه ۱۳۹۸ تعداد مبایعه نامه ها 
براســاس آمار اتحادیه  امالک در کل کشــور نسبت به 
زمان مشابه  سال قبل ۴ درصد افزایش یافت، قراردادها در 
مسیر نزولی قرار گرفت. مطابق آمار تعداد معامالت هرماه 
کاهش یافته است؛ به طوری که قراردادهای خریدوفروش 
مسکن کل کشــور در ماه های اردیبهشــت، خرداد، تیر، 
مرداد و ۲۲ روز ابتدای شــهریور به ترتیب ۶، ۳۴، ۴۰، ۵۳ 
و ۶۲ درصد نسبت به زمان مشابه  سال قبل کاهش یافته 
است.همچنین در شــهر تهران آن طور که اتحادیه صنف 
مشاوران امالک تهران گزارش داده، تعداد معامالت مسکن 
در ۲۲روز ابتدای شهریورماه ۲۲۲۱ مورد بوده که نسبت 
به زمان مشابه  سال قبل ۷۹ درصد کاهش نشان می دهد. 
در این مــدت همچنین ۸۱۶۱ اجاره نامه امضا شــده که 
نشان دهنده افت ۲۲ درصدی نسبت به زمان مشابه  سال 
قبل اســت. کاهش ۷۹ درصدی معامالت خریدوفروش 
ملک در پایتخت درشــرایطی به ثبت رســیده که آمار 
اتحادیه از فروردین، اردیبهشت، خرداد، تیر و مردادماه به 
ترتیب کاهش ۴۰، ۴۰، ۶۲، ۶۶ و ۷۵ درصدی را نسبت به 
ماه مشابه  سال قبل نشان می داد. بدین ترتیب بازار مسکن 
در شهریورماه که آخرین مهلت فصل جابه جایی محسوب 

می شود، در مسیر افت قرار داشته است.
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دولت رسما اعالم کرده که ســه دهک باالی درآمدی حدود 30 میلیون نفر را دربرمی گیرد که با این 
احتساب با عدم حذف این تعداد ساالنه بیش از 16 هزار میلیارد تومان به این افراد پردرآمد جامعه کمک 
می شود. علی ربیعی، سخنگوی دولت که به تازگی اعالم کرده اســت یارانه 800 هزار نفر پولدار قطع 
می شود، گفته بود که چیزی حدود 30 میلیون نفر دهک های باال درآمدی هستند.  به گزارش ایسنا در 
این حالت یک حساب ساده نشان می دهد که هرماه بابت مبلغ 45 هزار و 500 تومانی برای این 30 میلیون 
نفر رقم 1365 میلیارد تومان پرداخت می شود که در  سال به حدود 16 هزار و 380 میلیارد تومان می رسد. 

کمک ۱۶ هزار 
میلیاردی به 

پولدارها

شروع صفحه آرایی
مدیر مسئولسردبیرمعاون سر دبیردبیر سرویسصفحه  آرا: ؟؟؟00 / 15

اتمام صفحه آرایی
16 / 00

شروع صفحه آرایی:  ؟؟ / ؟؟
اتمام صفحه آرایی:  ؟؟ / ؟؟

یـا  پناهگاه هـا  موقعیـت 
منطقـه  امـن  گریزگاه هـای 
سـکونت خود )مثال پـارک ها 
یـا سـوله هـا( را بـرای مواقع 

کنیـد. شناسـایی  بحرانـی 

 

بازار  جهاني

نوع

هر اونس طال

نقره 

هر بشكه نفت اوپك

هر بشكه نفت برنت

1505.21

17.99

66.43

64.75

تغييرقيمت )د الر(

بازار  ارز  )قیمت ها به تومان(
تغييرآزاد )اسكناس(

د الر آمریكا

یورو

پوند  انگليس

د رهم امارات

11450

12700

14437

3181

-

-

--

-

ت
 قیم

وی
ابل

ت


