دولت رسما اعالم کرده که ســه دهک باالی درآمدی حدود 30میلیون نفر را دربرمیگیرد که با این
احتساب با عدم حذف این تعداد ساالنه بیش از 16هزارمیلیارد تومان به این افراد پردرآمد جامعه کمک
میشود .علی ربیعی ،سخنگوی دولت که به تازگی اعالم کرده اســت یارانه 800هزار نفر پولدار قطع
میشود ،گفته بود که چیزی حدود 30میلیون نفر دهکهای باال درآمدی هستند .به گزارش ایسنا در
اینحالتیکحسابسادهنشانمیدهدکههرماهبابتمبلغ45هزارو 500تومانیبرایاین30میلیون
نفررقم1365میلیاردتومانپرداختمیشودکهدرسالبهحدود16هزارو380میلیاردتومانمیرسد.

کمک ۱۶هزار
میلیاردی به
پولدارها

رویگردانی مردم از خرید ملک باعث ریزش نرخها شد

عقب نشینی قیمت در بازار مسکن

نرخ مسکن در تهران تا 37درصد کمتر شد

ریزش قیمت در خانههای شمال شهر بیشتر بود

چرا برخی آالیندهها در سوخت بنزین نسبت به سال  97بیشتر شدهاند؟

گوگرد بنزین  3برابر 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
حاشیهســازی 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» میگوید که
تکنولوژی مورد استفاده در پاالیشگاههای ایرانی بسیار قدیمی
و فرسوده است و بیشتر از دو دهه از عمر آنها میگذرد .به همین
علتسوختتولیدایرانکیفیتکافیراندارد.
باالبودنغلظتگوگرددربنزینایرانیها
با اینکه در قانون هوای پاک مصوب مرداد 1396و آییننامه
فنی مربوط به آن وزارت نفت مکلف شــده تا سه سال پس از
الزماالجراشدن این قانون ،سوخت تولیدی کشور را مطابق با
استانداردملیعرضهکندامابهنوشتهایسناآنالیزهایانجامشده
از بنزین مصرفی در فصلهای بهار و تابســتان امسال نشان
میدهد که میزان گوگرد و اکتان در بنزین مصرفی مردم ایران
باالترازغلظتمجازاست.
بعد از انتشار نمودار میزان گوگرد و اکتان در بنزین مصرفی
ایرانیها،حسینشهیدزاده،مدیرعاملشرکتکنترلکیفیت

هوای تهــران ،اعالم کرد کــه نتایج آنالیز محتــوای گوگرد
موجود در نمونهبرداریهای صورتگرفته از ســوخت بنزین
نشان میدهد غلظت سولفور در کلیه نمونهها (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  166بخشبرمیلیون بوده است که از حد مجاز یورو  4فراتر
بوده و اندکی کاهش در نتایج فصل تابستان مشاهده میشود.
براساس گزارش منتشرشده از شرکت کنترل کیفیت هوای
تهران محتوای گوگرد جایگاههای عرضه ســوخت گازوییل
نتایج وضع بهتری را نسبت به سوخت بنزین نشان میدهد
که میانگینگوگرد سوختگازوییلدر فصلبهارو تابستانبه
ترتیب  61و  95بخشبرمیلیون بوده و هنوز با غلظت مناسب
آن فاصله دارد .در سالهای گذشــته میزان گوگرد سوخت
بهویژه 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 دیاکســید
گوگرد شهر تهران داشته است .این در حالی است که بنزین
جزو مــواد درجه اول ســرطانزا طبقهبندیشــده و تنفس
درازمدتآنموجبسرطانبهویژهسرطانخونمیشود.
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افت هفتگی بورس  ۵۷۶۴واحد
شهروند| در جریان معامالت بورس اوراق بهادار در هفتهای که
گذشــت ،طی پنج روز معامالتی تعداد 37660میلیون انواع اوراق
بهادار به ارزش117024میلیارد ریال در بیش از3میلیون و70هزار
دفعه مورد معامله قرار گرفت که به ترتیب  126 ،213و 129درصد
افزایش را نسبت به هفته قبلتر که سه روز معامالتی داشت ،تجربه
کردند .همچنین شاخص بورس هم در پایان معامالت هفته منتهی
به 29شهریور ،با  5764واحد کاهش ،معادل 1.92درصد افت کرد و
به رقم  294167واحد رسید .شاخص کل هموزن نیز با  748واحد
افزایشمعادل0.90درصدرقم 84247واحدرابهنمایشگذاشت.

تابلویقیمت

اردیبهشت امسال در این منطقه چیزی حدود 52میلیون
تومان اعالم شــده بود .بهای هر مترمربع خانه در منطقه
جنتآباد از حدود 30میلیون تومــان حاال به 22میلیون
تومان رسیده است .در منطقه چیتگر هم متوسط قیمت
خرید هر مترمربع خانه بین  15تا 17میلیون تومان اعالم
میشــود ،درحالی که بهای ملک در ابتدای امسال در این
مناطقحدود25میلیونتومانبودهاست.
دربازارمسکنچهخبراست؟
از ابتدای ســال ۱۳۹۶رشد 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 چهارســال قبل از آن
توجیهپذیر کرد .از اردیبهشــتماه  ۱۳۹۷بر شتاب روند
صعودی قیمت مســکن در پایتخت افزوده شد؛ بهطوری
که شاخص ماهیانه  ۷تا ۸درصد رشــد را تجربه کرد و در
شهریورماه میزان نرخ رشد ۹.۳درصد رقم خورد .پس از آن
روندرشدماهیانهقیمتهرچندبهصورتمطلققابلتوجه
بود و به تدریج تا بهمنماه روند کاهشــی در پیش گرفت
ولی در اسفندماه ۱۳۹۷به رشد ماهانه۹.۴درصد رسید .اما
این نقطه اوج بازار نبود و در اردیبهشتماه  ۱۳۹۸میانگین
رشد ماهیانه قیمت مسکن در پایتخت قله ۱۱.۴درصد را
فتح کرد که بیشترین نرخ رشد ماهیانه قیمت ،دستکم در
۲۹ماهاخیربودهاست.
با وجودی که در اردیبهشتماه  ۱۳۹۸همانند شهریور و
اسفندماه ۱۳۹۷شاهد شوک شدید ماهیانه در بازار مسکن
بودیم ،براساس اطالعات دفتر اقتصاد مسکن در مردادماه
 ۱۳۹۸برای نخســتینبار دســتکم از زمان آغاز افزایش

قیمتها در ابتدای سال  ۱۳۹۶تاکنون به منفی ۳.۱درصد
رســید .در مردادماه  ۱۳۹۸میانگین قیمت مسکن شهر
تهران به۱۳میلیون و۱۹۰هزار تومان در هر مترمربع رسید
کهنسبتبهماهقبل۳.۱درصدکاهشونسبتبهماهمشابه
سالقبل۷۷.۵درصدافزایشرانشانمیدهد.
ریزشسراسریمعامالتمسکن
پس از آنکه در فروردینماه  ۱۳۹۸تعداد مبایعهنامهها
براســاس آمار اتحادیه امالک در کل کشــور نسبت به
زمان مشابه سال قبل ۴درصد افزایش یافت ،قراردادها در
مسیر نزولی قرار گرفت .مطابق آمار تعداد معامالت هرماه
کاهش یافته است؛ بهطوری که قراردادهای خریدوفروش
مسکن کل کشــور در ماههای اردیبهشــت ،خرداد ،تیر،
مرداد و  ۲۲روز ابتدای شــهریور به ترتیب ۵۳ ،۴۰ ،۳۴ ،۶
و ۶۲درصد نسبت به زمان مشابه سال قبل کاهش یافته
است.همچنین در شــهر تهران آنطور که اتحادیه صنف
مشاورانامالکتهرانگزارشداده،تعدادمعامالتمسکن
در ۲۲روز ابتدای شهریورماه  ۲۲۲۱مورد بوده که نسبت
به زمان مشابه سال قبل ۷۹درصد کاهش نشان میدهد.
در این مــدت همچنین  ۸۱۶۱اجارهنامه امضا شــده که
نشاندهنده افت ۲۲درصدی نسبت به زمان مشابه سال
قبل اســت .کاهش ۷۹درصدی معامالت خریدوفروش
ملک در پایتخت درشــرایطی به ثبت رســیده که آمار
اتحادیه از فروردین ،اردیبهشت ،خرداد ،تیر و مردادماه به
ترتیب کاهش  ۶۶ ،۶۲ ،۴۰ ،۴۰و ۷۵درصدی را نسبت به
ماه مشابه سال قبل نشان میداد .بدین ترتیب بازار مسکن
در شهریورماه که آخرین مهلت فصل جابهجایی محسوب
میشود،درمسیرافتقرارداشتهاست.
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بازارچه

شهروند| قیمت ملک در تهران چیزی حدود 37درصد
کاهشی شــد .این آماری است که دفتر مسکن وزارت راه و
شهرسازی منتشــر کرده است اما بررســیهای میدانی
«شهروند» از قیمت مسکن در تهران هم حاکی از همین
موضوع اســت و قیمت ملک در مناطق مختلف تهران و
بهویژه شمال شهر ریزش قابل توجهی داشته است .فعاالن
بازار مسکن معتقدند که نبود مشــتری مهمترین عامل
کاهشیشدنقیمتهابودهاست.بهگفتهمحمودزعفرانلو،
مالک یکی از امالکیهای بزرگ تهران ،خریدوفروش ملک
در نیمه نخست امسال نسبت به پارسال حدود 79درصد
کاهش یافته است .به گفته او ،بیشــترین افت قیمت در
منطقه یک ،دو و ســه بوده اســت؛ بهعنوان مثال خانهای
که همین چندماه پیش قیمــت آنها به متری 50میلیون
تومان رسیده بود ،حاال کســی حاضر به خرید آن به بهای
35میلیون تومان هم نیســت .این فعال بــازار که کاهش
قیمت این روزهای بازار را متاثر از جو روانی حاکم بر اقتصاد
و البته وعدههای دولتمردان در رابطه با ساخت خانههای
ارزانقیمت میداند و میگوید که بازار مسکن هنوز به ثبات
نرسیدهاست.
قیمتهاواقعاریزشیبودهاست؟
درحال حاضر بهای هــر متر خانــه در منطقه یک در
محلههایی همچون مقدس اردبیلی ،کیهان ،ثاراهلل حدود
38میلیون تومان اعالم میشــود که از کاهش حدود 12
تا 15میلیون تومانی نســبت به 4ماه پیش خبر میدهد.
جالب است که بدانید خرید هر متر مربع خانه در منطقه
سعادتآباد این روزها برای شما چیزی حدود 38میلیون
تومان آب میخــورد ،درحالی که متوســط قیمت ملک

موقعیـت پناهگاههـا یـا
گریزگاههـای امـن منطقـه
سـکونت خود (مثال پـارک ها
یـا سـوله هـا) را بـرای مواقع
بحرانـی شناسـایی کنیـد.

دخل و خرج

تکنولوژیمناسببرایتصفیهبنزیننداریم
دلیل وجود این همه فاکتورهــای غیرمجاز در بنزینهای
ایرانی چیســت؟ صبوحی ،کارشــناس انرژی ،در اینباره به
«شهروند» میگوید« :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
آالیندههای غیرمجاز شده تکنولوژی پایین پاالیشگاههای ما
هســتند ».او ادامه میدهد« :جدیدترین پاالیشگاهی که در
ایران ساخته شــده ،متعلق به سال  74است؛ یعنی 24سال از
عمر آن گذشته است؛ پس کامال طبیعی است که سیستمهای
پاالیش ما کهنه و فرسوده باشــند و خبری از تکنولوژیهای
جدیدبرایتصفیهبنزیننباشد.باتوجهبهاینکهبرداشتنفت
هم از چاههای نفت افزایش پیدا کرده و هیچ سیستم به روز و
مدرنی برای تصفیه نفتهای برداشتشده وجود ندارد ،غلظت
آالیندههای غیرمجاز هم باال میرود و سالمت مردم و محیط
زیسترابهخطرمیاندازد».
اینکارشناستأکیدمیکند«:بهبودتکنولوژیهایتصفیهو
استفادهازروشهایمدرنوبهروزمستلزمسرمایهگذاریاست
که متاسفانه در کشور ما به آن بیتوجهی میشود .همچنین
بارش بارانهای اســیدی در جنوب کشــور و آلودهشدن رود
کارون از پیامدهای برداشــتهای نفــت از چاههای نفت در
جنوبهستندکهمتاسفانهتصفیهمناسبیهمانجامنمیشود
ودستگاههایمرتبطفقطبهفکرتولیدبنزینهستندوکیفیت
آناهمیتیبرایشانندارد».

بازار ارز (قیمتها به تومان)
آزاد (اسكناس)

بازار جهاني

تغيير

نوع

دالر آمریكا

11450

-

هر اونس طال

یورو

12700

-

نقره

17.99

پوند انگليس

14437

-

هر بشكه نفت اوپك

66.43

درهم امارات

3181

-

هر بشكه نفت برنت

64.75

الستیک و لوازم یدکی خودرو

قيمت

(دالر)

تغيير

1505.21

قیمت (تومان)

الستیکخودروگلدستونمدل 2000-2020سایز
 14/65/185دوحلقهمناسببرایانواعرینگ14

 526هزار

الستیکخودروایرانتایرمدل Stanzaسایز165/65R13
-دوحلقه

 550هزار

دیسکوصفحهکالچولئومدل 0670302710مناسب
برای پژو405

 799هزار

المپ خودرو T2مدل H4بسته 2عددی

 77هزار و540

کیتتسمهتایمبوشکد 56004مناسببرایپژو
(206ساختایتالیا)

 305هزار

شمع خودرو بوش مدلDouble Platinum KPP332
پایهکوتاهساختآلمان

 130هزار

المپهدالیتخودرومدل D9H7رنگسفیدبسته 2عددی

 155هزار

لنتترمزجلوایتیسیمدل SAFEمناسببرایپراید
بسته 4عددی

 64هزار

لنتترمزجلوگلدمدل HP1001مناسببرایپراید

 32هزار

شمع خودرو بوش مدلDouble Platinum NPP332
پایهبلندساختآلمان

 121هزار

الستیکخودروگلدستونمدل GS-2020سایز
-15/65/185دوحلقه

 501هزار

استپرموتورخودروکد ۰۰۷مناسببرایپژو 405وسمند

 35هزار

شمع خودرو ان جی کی مدل BKR6EIXبسته 4عددی

 350هزار

الستیکتیغهبرفپاکنبی.اس.کومدل S4مناسببرایپراید

 16هزار و500

باتریاتمیخودرومدل MF57401واریان74آمپر

 643هزار

-

ویترین

