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آتش نشانی

با توجه به رشدی که بازار سهام از ابتدای سال ۹۸ به 
خود دید، برخی ســهم ها از نظر عددی افزایش نرخ 
قابل توجهی داشــتند. هنگامی که قیمت ســهم ها 
از رقم مشــخصی باالتر می رود، تــرس و واهمه ای 
در میان ســهام داران به وجود می آید که، مبادا با هر 
اصالحی شاهد شــروع یک ریزش در بازار باشیم، اما 
نکته قابل توجه آن است که اصالح و ریزش دو مقوله 

متفاوت هستند.
اینکه قیمت ها بعــد از مدتی بــاال می روند و اصالح 
صورت می گیرد تا برای رشــد بیشــتر آماده شوند 
طبیعی اســت. به عالوه در بعضی نمادهــا افزایش 
قیمــت نامعقولی را نمی بینیم و رشــد قیمتی آن ها 
با رشد سود آوری شــان هم خوانی دارد. اما می توان 

گفت در برخی ســهم ها، که مورد توجه فعالین تازه 
وارد بازار ســرمایه اســت، ما وارد حباب شده ایم، به 
طور مثال: در حال حاضر ســهم هایی که سودآوری 
خاصی ندارند، بعضا زیان ده هســتند و با مشــکالت 
زیادی دســت و پنجه نرم می کنند، مورد توجه بازار 
قرار گرفته اند و تا چند صد درصد بازدهی داشته اند. 
تنها دلیل رشد قیمت این ســهم ها، ورود نقدینگی 
تازه وارد به بازار است.  با ورود نقدینگی جدید قیمت 
این ســهم ها افزایش یافتــه و از نظــر ارزش، حالت 
واقعی قرار ندارنــد. طبعا ورود به اینگونه ســهم ها 

ریسک بسیار باالیی را به بازار تحمیل خواهد کرد.
همچنین برای بررســی وضعیت شــاخص به طور 
مشخص باید اشــاره کرد؛ حجم عمده سرمایه حاکم 
بر بــازار در گروه های بــزرگ و صنعت هــای مادر 
متمرکز شده است. این عمده شرکت های حاضر در 
این صنایع با رشد ســودآوری مواجه بوده اند و انتظار 
می شــود روند افزایش درآمدها در این شرکت ها با 
ثبات باشــد. نســبت قیمت به درآمد تحلیلی سهام 

این شرکت ها نیز در محدوده معقول و ارزند ه ای قرار 
دارد. پس با این حســاب نمی توان رشد حباب گونه 

ارزش شرکت های کوچک را به کل بازار تعمیم داد. 
همچنین می توان گفت اگر بازار با یک شــیب مالیم 
روندی صعــودی پی بگیرد، می توان انتظار داشــت 
نقدینگی میان گروه های مختلف جابه جا شــود، اما 
اگر ما شاهد شــیب هیجانی در ادامه روند معامالت 
باشــیم و روزانه شــاخص هزاران واحد مثبت شود، 
خیلی ســریع تر از آنچــه انتظار داریم بــه نقطه ای 
خواهیم رســید که کنترل کردن آن بــرای متولیان 

بازار دشوار خواهد بود.
حال ممکن اســت این ســوال پیش آید که آیا افت 
نرخ ارز تأثیری منفی برای بازار ســهام در بر نخواهد 
داشــت. به نظر می رسد در شــرایط فعلی که دولت 
در معرض کســری بودجه قابل توجهی قرار گرفته، 
احتمال ریزش بیشــتر نرخ ارز و رسیدن آن به اعداد 
کمتر از 10هزار تومان بعید است. از طرف دیگر بانک 
مرکزی ماه  هاســت که نبض بــازار ارز را در اختیار 

گرفته و نشان داده اســت، نه اجازه می دهد نرخ ارز 
جهش ویژه ای کند و نه اجازه می دهد با شــتاب باال 
افت کند. در ایــن میان تنها موردی که بازار ســهام 
را تهدیــد می کنــد، نوســان غیرقابــل پیش بینی 
قیمت هــای جهانی اســت کــه نمی تــوان تحلیل 
مشــخصی از آن داشــت. اما در مقطــع فعلی ثبات 
قیمت های جهانی محتمل تر از ریزش قیمت هاست.

با تمام این تفاســیر می توان نتیجــه گرفت، در حال 
حاضر بازار رشــد نامتعارفی نداشــته اســت. تنها 
نکته ای که باید به آن توجه داشــت، ضرورت فاصله 
گرفتن از ســهم های حباب دار است. سرمایه گذاران 
اگر برای دارایی و ســرمایه خود احترام و ارزش قائل 
هســتند راهی ندارند جز اینکه از نمادهای کوچکی 
که بدون هیچ منطق بنیادی رشــد کرده اند، فاصله 
بگیرند. از طرفی دیگر می توان نســبت به سهم هایی 
که رشــد ســودآوری قابل توجه و ســود تقسیمی 
مناسبی داشــتند، با دید میان مدت سهام داری کرد 

و جای نگرانی نیست.

تا پایان آذرماه فرصت دارید

وش حذف قبوض  ر
کاغذی گاز

اوراق مسکن در آستانه ورود به کانال ۲۰ هزار تومان

سقوط بی سابقه 
تسه ها

خریداران در انتظار ریزش بیشتر قیمت ها

ین نقطه رسید یک تر بازار مسکن به تار
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نظرسنجی رویترز نشان داد

سقوط کم سابقه تولید نفت اوپک
زهرا وثوقی  طبق نظرســنجی رویتــرز، تولید 
نفت اوپک در ســپتامبر بدنبال حمــالت هوایی که 
باعث کاهش تولید عربســتان سعودی شــد و تاثیر 
تحریم های آمریکا روی دو عضو دیگر اوپک را تشدید 
کرد، به پایین ترین رکورد در هشت سال اخیر سقوط 
کرد.، نظرسنجی رویترز نشــان داد تولید نفت اوپک 
که متشکل از 1۴ کشور است، در ســپتامبر به ۲۸.۹ 
میلیون بشکه در روز رسید که ۷۵0 هزار بشکه در روز 
در مقایسه با اوت کاهش داشــت و پایین ترین تولید 

ماهانه از سال ۲011 به این طرف بود.
حمالت 1۴ سپتامبر به دو تاسیسات نفتی عربستان 
سعودی به توقف تولید ۵.۷ میلیون بشکه در روز نفت 
این کشور منجر شــد و قیمت نفت را در 1۶ سپتامبر 
۲0 درصد افزایش داد و تا مرز ۷۲ دالر در هر بشــکه 
رســاند. با این حال قیمت های نفت از آن زمان به ۶1 
دالر کاهش پیدا کرده که نزدیک ســطح قیمت پیش 

از حمالت است.
 ،OANDA به گفته کرگ ارالم، تحلیلگر شــرکت
معامله گران به شــکل واضحی نســبت به ریســک 
پریمیوم در نفت نگران نیستند و توجهات به وضعیت 

تقاضا و ریسک کاهش بیشتر آن معطوف شده است.
اوپک، روســیه و ســایر تولیدکنندگان نفت در قالب 
گروهی معروف به اوپک پالس در دســامبر گذشته 
موافقت کردند تولیدشــان را از ابتدای سال ۲01۹ به 
میزان 1.۲ میلیون بشــکه در روز کاهش دهند. سهم 
11 عضو اوپک از این کاهش تولید ۸00 هزار بشــکه 
در روز بوده اســت و ایران، لیبی و ونزوئال از مشارکت 
در آن معاف هســتند.نرخ پایبندی 11 عضو اوپک به 
توافق کاهش تولید که قرار است تا مارس سال ۲0۲0 
اجرا شود، در سپتامبر به ۲1۸ درصد رسید که بسیار 

باالتر از 1۳1 درصد در اوت بود.
بزرگترین کاهش تولید به میزان ۷00 هزار بشکه در 
روز، مربوط به عربستان سعودی بود که ۹.0۵ میلیون 
بشکه در روز تولید کرد. البته کاهش تولید این کشور 
بزرگتر بــود اما شــرکت نفتی آرامکوی ســعودی با 
برداشــت از ذخایر نفت خود، ایــن کاهش را محدود 
کرد. منابع آگاه بــه رویترز گفتند تولید عربســتان 

سعودی بین ۸.۵ تا ۸.۶ میلیون بشکه در روز بود.
پیش از حمالت عربســتان ســعودی تحــت توافق 
محدودیت عرضه اوپک، تولید خود را بسیار بیشتر از 

میزانی که توافق کرده بود، محدود کرده بود.
تولید ونزوئــال نیز که تحت تحریم هــای آمریکا قرار 
دارد کاهش بیشــتری پیدا کرد. شرکت نفتی دولتی 
PDVSA ونزوئــال ماه جــاری بخشــی از فعالیت 

بلندینگ نفت را متوقف کرده و تولیدش را در واکنش 
به رشد ذخایر داخلی، کاهش داد.

در میان ســایر اعضای اوپک، عراق صادراتش از بنادر 
جنوبی و شــمالی را محدود کرد امــا نیجریه عرضه 
خود را اندکی افزایش داد و همچنان باالتر از ســقف 
توافق شــده با اوپک نفت تولید می کنــد. همچنین 
لیبی با افزایش تولید میدان الشــراره، نفت بیشتری 
تولید کرد. در میزان عرضه امارات متحده عربی تغییر 
چندانی به وجود نیامد اما کویت تولید خود را اندکی 
افزایش داد.بر اســاس گزارش رویتــرز، تولید نفت 
اوپک در ســپتامبر پایین ترین حد از سال ۲011 بود 
که جنگ داخلی در لیبی باعث فروپاشــی تولید این 

کشور شده بود.

اصالح عمیق برنت تا زیر ۶0دالر
درحالی گــزارش روند نزولــی تولید نفــت در بین 
کشــورهای برتر این حوزه منتشر شــده که قیمت 
نفت در بازارهای جهانی به دنبال چشــم انداز تیره به 
اقتصاد چین و همچنین کشــف ذخایر جدید نفت و 
گاز در شمال این کشور با افت قابل مالحظه ای روبرو 
شــد.تاثیر حمالت آرامکو و حذف نیمی از تولیدات 
نفت عربســتان از بازارهای جهانی رفته رفته کاهش 
می یابد و از ســویی دیگر خبرهای اقتصادی از اوضاع 
نه چندان جالب پیش بینی ها از رشــد اقتصادی و به 
دنبال آن افــت تقاضای اغلب کامودیتی ها از ســوی 
پُرمصرف  ترین کشــور جهان سبب ریزش قابل توجه 
قیمت نفت شــد.البته اخبــاری در خصوص کاهش 
تولید در اوپک، روســیه و امریکا ســبب شد تا اندکی 
از افت شــدید قیمت نفت جبران شــود اما همچنان 
ناامیدی از رشــد اقتصاد جهانی به ویژه چین فشــار 

مضاعفی بر بازار طالی سیاه وارد 
کرده است.

در این میــان قیمت هر بشــکه 
نفت خام برنت با افت 1.۵ دالری 
نسبت به روز گذشــته هم اکنون 
در قیمــت ۵۹ دالر و ۶۹ ســنت 
دادوستد می شــود.همچنین هر 
بشــکه نفت خام وســت تگزاس 
اینترمیدیــت)WTI( نیــز بــا 
1.۴ دالری نســبت بــه دیروز به 
رقم ۵۴ دالر و ۵۷ ســنت کاهش 
یافته است.در بین عوامل بنیادی 
تاثیرگــذار بــر قیمــت جهانی 
انواع کامودیتی هــا به ویژه نفت، 

انتظارها از عقب نشــینی رشــد اقتصاد جهانی و در 
نتیجــه آن کاهش تقاضای عمومی نفت، بیشــترین 
نقش را بازی می کند. از ایــن رو به اعتقاد تحلیلگران 
بازار، هر جهشــی در قیمت نفت با مانع جدی روبرو 
خواهد شــد چراکه کند شــدن اهنگ رشد تقاضای 
جهانــی و همچنین بازگشــت عربســتان به صحنه 
تولید نفت، می تواند ریسک های ژئوپولتیک منطقه 
ای را پوشــش دهد.در این رابطه موسسه فیچ اخیرا با 
انتشار گزارشی، پیش بینی رشد اقتصاد دنیا در سال 
۲0۲0 را  ۲.۵ درصد کاهش داده که کمترین رشد در 
۸ سال اخیر است که رشد اندک  ۵.۷ درصدی اقتصاد 
چین در این بین بسیار قابل تامل خواهد بود. به اعتقاد 
تحلیلگران این موسســه، جنگ تجاری سبب خواهد 
شد تا رشد اقتصادی 1۶ کشــور برتر دنیا از میان ۲0 

کشور با کاهش قابل توجهی روبرو شود.

احیای کامل تولید نفت عربستان سعودی
در همین حال مدیر بخش بازرگانی آرامکو اعالم کرد 
این شــرکت ظرفیت تولید نفت را به طور کامل احیا 
کرده و به سطح پیش از حمالت به تاسیساتش در 1۴ 

سپتامبر رسانده است.
ابراهیم البوعینین در کنفرانســی در شــهر فجیره 
امارات متحده عربــی گفت: ظرفیــت تولید نفت به 
سطح تولید ۲۵ ســپتامبر احیا شده است. تولید نفت 
به ســطح ۹.۷ میلیون بشــکه در روز تولید پیش از 

حمالت احیا شده تا ذخایر نفت پر شوند.
عربستان سعودی در اوت حدود ۹.۷۸ میلیون بشکه 
در روز نفت تولید کــرده بود.مدیر بــازوی بازرگانی 
آرامکو گفت: تا ۲۵ ســپتامبر ما توانســتیم ظرفیت 

تولید نفت را به سطح پیش از حمالت احیا کنیم.

نفت
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فعالیت هم زمان ۵۰ جبهه کاری 

ح ملی انتقال نفت خام  در طر
گوره به جاسک

مدیرعامل شــرکت مهندســی و توسعه نفت از 
فعالیت هم زمــان در قالــب ۵0 جبهه کاری در 
طرح ملی انتقال نفت خام گوره به جاســک خبر 
داد و ابــراز امیدواری کرد شــرکت های داخلی 
فعال در این طرح با توجه به ســه اصل کیفیت، 
هزینه و زمان، به اعتماد صنعت نفت به بهترین 
شکل پاسخ دهند.تورج دهقانی در آیین امضای 
قراردادهای ســاخت و تامین الکتروپمپ های 
طرح انتقال نفت خام گوره به جاســک و احداث 
پایانه مربوطه، به تشریح بخش های مختلف این 
طرح ملی پرداخت و گفت: این طرح در مجموع 
با برآورد اعتبار 1.۸ میلیارد دالر و ۳۵0 میلیارد 

تومان در حال انجام است.
وی هدف اصلی از اجــرای طــرح را انتقال یک 
میلیون بشکه نفت خام سبک و سنگین از گوره به 
جاسک دانســت و افزود: با تدابیری که اندیشیده 
شــد، شــتاب این طرح به ویژه در ماه های اخیر 
بیشــتر و نگرانی های ما در بخــش تامین لوله با 
تکیه بر همت متخصصان داخلی در زمینه تولید 

اسلپ، ورق و لوله برطرف شده است.
دهقانی ادامه داد: اگرچه اجرای شتابان این طرح 
از سوی مقام معظم رهبری و در اسناد باالدستی 
مورد تاکید قرار گرفته اســت، با وجود این وزارت 
نفت به ظرفیت های داخلی اعتماد کرد و در مقابل 
این انتظار نیز وجود دارد که شرکت های ایرانی با 
بذل توجه به ســه اصل کیفیت، زمان و هزینه، به 

اعتماد صنعت نفت پاسخ دهند.
وی گفت: مشخصات اولیه ای که برای پمپ های 
مورد نیاز طــرح مدنظــر قرار داشــت، تامین 
الکتروپمپ های ۵.۶ تا ۵.۸ مگاواتی بود که چون 
به این نتیجه رســیدیم با کاهــش توان پمپ ها 
می توانیــم روی ظرفیت های داخلی حســاب 
کنیم، مشــخصه الکتروپمپ ها ۲.۵ مگاوات در 

نظر گرفته شد.

تحقق ۱۰۵.۹ درصدی برنامه تولید 
ون تکلیفی نفت و گاز مار

مدیرعامل شرکت بهره برداری نفت و گاز مارون 
از تحقق 10۵.۹ درصــدی برنامه تولید تکلیفی 

این شرکت در نیمه نخست امسال خبر داد.
حمید کاویان در نشســت پیش بینی پنج ساله 
بهره دهی چاه های نفت این شرکت گفت: موفق 
شدیم تولید را در نیمه نخســت امسال 10۵.۹ 
درصد محقق کنیم و به برآیند مناسب در بخش 
عملیات ترمیمی، تعمیری و توســعه ای چاه ها 
دست یابیم.وی افزود: به کارگیری دستگاه های 
MOS و MOT امکان اســتحصال 10۳ هزار 
بشکه نفت خام را فراهم آورد که نسبت به مدت 
مشــابه پارســال، حدود 1۶.۵ درصد افزایش 
داشــته اســت و همچنین بــرای حفظ محیط 
زیســت، ۹۸ درصد پســاب های نمک زدایی به 

چاه های دفعی تزریق شد.
وی با اشــاره به اینکه در ۶ ماه نخســت امسال 
حدود 1۴ کیلومتر از خطوط لوله اصلی و کمکی 
ایمن سازی شده است، اذعان کرد: از مهم ترین 
پروژه هایی که در نیمه نخســت امســال انجام 
شــده اســت می توان به طراحی، شبیه سازی و 
انجام اصالحیه انتقال 1۲ هزار بشکه نفت ترش 
مجتمع صنعتی شــماره ۵ مــارون به مجتمع 
شماره ۳ مارون با هدف جلوگیری از گازسوزی 
و انجام ۷۲ مورد اصالحیه خطوط لوله افزون بر 

تعمیرات اساسی ماشین آالت دوار اشاره کرد.
احمــد محمــدی، مدیرعامــل شــرکت ملی 
مناطــق نفت خیز جنــوب نیز در این نشســت 
گفت: خوشــبختانه برآیند تولید نفت حاصل از 
پروژه های ترمیمی، تعمیری و توســعه ای چاه ها 
در نیمه نخست امسال نشان می دهد موانع تولید 

نتوانسته  ما را از دستیابی به اهدفمان باز دارد.



شهردار کرج عنوان کرد

تالش برای ارتقای امکانات سازمان آتش نشانی
خریدار    تا پایان هفته ســه ایســتگاه آتش نشانی 
در مهرشــهر، حســن آباد و خلج آباد به بهره برداری 

می رسد.
علی اصغــر کمالی زاده در مراســم تجلیــل از آتش 
نشانان کرج با تبریک این روز اظهار داشت: نخستین 
ایستگاه آتش نشــانی کرج ســال 1۳۴0 در میدان 
شاه عباسی و دومین ایســتگاه سال 1۳۴۴ در میدان 
شهید سلطانی آماده خدمات رســانی به شهروندان 
شد.شــهردار کرج در ادامه با اشــاره به اینکه شورای 
پنجم تالش زیادی برای توســعه تجهیزاِت سازمان 

آتش نشانی شهرداری کرج داشته و بودجه مناسبی 
نیز به این منظور اختصاص داده اســت، گفت: بخش 
بزرگــی از ایــن بودجه بــرای ارتقــای امکانات و 

ماشین آالت آتش نشانی هزینه شده است.
این مســئول به خرید باالبر و ماشین آالتی با کاربری 
خاص برای این سازمان نیز اشــاره کرد و عنوان کرد: 
به رغم شرایط ســخِت اقصادی موفق شدیم امکانات 
سازمان آتش نشــانی را تا حدودی ارتقا دهیم که به 

زودی آماده خدمات رسانی می شوند. 
وی با بیــان اینکه تا پایان هفته ســه ایســتگاه 

آتش نشانی در مهرشهر، حسن آباد و خلج آباد به بهره 
برداری می رسد، یادآور شد: در کنار این ها یکی دیگر 
از اقدامات خوب سازمان آتش نشانی نصب شیرهای 
هیدرانت در سطح شهر اســت که معتقدم هر کدام از 
این شــیرها می توانند مثل یک ایستگاه آتش نشانی 

عمل کنند. 
شــهردار کرج ادامــه داد: در حال حاضر ۳0 شــیر 
هیدرانت تهیه شده که ۲0 عدد از آن ها در شهر نصب 
شــده و مابقی آن نیز در روزهــای پیش رو نصب 

می شود.

البرز

رئیس سازمان صنعت معدن و تجارت 
اســتان البرز گفت: هر نــوع افزایش 
قیمت نان در این اســتان خودسرانه 

بوده و با متخلفان برخورد می شود.
رامین ربیعی افزود: مردم اســتان البرز 
در صــورت مشــاهده هر نــوع تخلفی 
در زمینه گرانفروشــی نــان می توانند 
بازرســان ســازمان صمت را از طریق 
شماره 1۲۴ مطلع سازند.وی ادامه داد: 
بنابراین نظارت و بازرســی ها از سطح 
مناطق مختلف شــهری و روســتایی 
استان البرز تا زمان اعالم قیمت قانونی 
نان ادامه دارد و هر نــوع افزایش قیمت 

نان خالف قانون محســوب 
می شــود .ایــن در حالــی 
است که معاون استاندار در 
اقتصادی  امــور  هماهنگی 
اســتانداری البرز  در جلسه 
شورای آرد و نان استان البرز 
از تشکیل کمیته تخصصی 

قیمت نــان در این اســتان خبــرداد.
جهانگیر شــاهمرادی گفــت: با توجه 
به افزایــش هزینه و تغییــر مولفه های 
مربوط به نان از جملــه نرخ حامل های 
انرژی، اجــاره بهاء و دســتمزد کارگر، 
برخی واحدهای خبازی و نانوایی اقدام 

به کم فروشــی و استفاده از 
افزودنی های غیرمجاز برای 
کم کــردن هزینه های خود 
کرده انــد که ایــن موضوع 
منجــر بــه خطــر افتادن 
ســالمت جامعه می شــود.

بنابرایــن بــرای رســیدن 
به قیمــت عادالنه کمیتــه تخصصی با 
حضور نماینــدگان ســازمان صنعت، 
حوزه اقتصادی اســتانداری، شــرکت 
غله، اتحادیــه نانوایان، دانشــگاه علوم 
پژشکی، بازرسی، استاندارد و تعزیرات 
حکومتی تشکیل می شود.شاهمرادی 

اظهار داشــت: این کمیته تخصصی تا 
پایان موعد مقرر با بررســی تخصصی 
که انجام می دهند قیمت کارشناســی 
و قطعی نــان را به دســت آورده و به 
معاونت اقتصــادی و فرمانداران اعالم 
می کنــد و در اولیــن روز کاری هفته 
آینــده قیمت جدید نــان در کارگروه 
به تصویب خواهد رســید.وی با تاکید 
بر رعایــت قوانیــن علوم پزشــکی و 
استاندارد افزود: نان قوت اصلی مردم 
محسوب می شود و نانوایان موظف به 
رعایت تمام موارد مطرح شده از سوی 

دانشگاه علوم پزشکی هستند.

معاون درمان دانشــگاه علوم پزشکی 
البرز در نشســت  فاز اجرایــی نوبت 
دهی الکترونیکی کــه  از طریق ویدیو 
کنفــراس با کلیــه مراکــز درمانی و 
بهداشــتی برگزار شــد  هدف از این 
طرح را  تکریم ارباب رجــوع و جامعه 
پزشــکی و اجرای بخشــی از سیستم 
نظام ارجاع دانســت. دکترجبارنیا در 
این نشست که به منظور ارایه گزارش 
مراکز درمانی و بهداشتی  در خصوص 
چگونگــی و نحــوه ی اجــرای نوبت 

دهی الکترونیک تشــکیل 
شــده بود از مراکز درمانی 
خواســت با توجه به فراهم 
شدن تجهیزات و بستر های 
مورد نظر اطالع رســانی و 
انجام  نوبت دهی اینترنتی 

در مراکز آغاز شود .
وی در ادامــه تصریح کرد : تــا اتخاذ 
ساز و کار الزم نســبت به الکترونیکی 
شدن نوبت دهی  ویژه  بیماران خاص, 
بیمــاران بی بضاعت و اتبــاع بیگانه از 

طریق مراجعــه حضوری و 
تلفنی انجام شــود و مابقی 
مراجعــه کننــدگان بــه 
صورت اینترنتی می توانند 
نســبت به اخذ نوبت اقدام 
نمایند.  دکترجبارنیا بیان 
کرد: متقاضیان می توانند 
با ورود به ســامانه نوبت دهی اینترنتی 
در سایت دانشــگاه علوم پزشکی البرز 
و یا با نصب اپلیکیشن شفاداک بر روی 
تلفن همراه خود، در کوتاه ترین زمان 

پزشــک، نوع تخصص، تاریخ و ساعت 
مورد نظر را انتخاب وپــس از دریافت 
کد رهگیری در موعد مقرر به کلینیک 
مراجعه نمایند.معاون درمان دانشگاه 
اظهار داشــت:  بیماران برای دریافت 
نوبت در ســاعات اولیه صبــح مجبور  به 
حضــور در صف های طوالنــی بودند که 
با طراحی و اجــرای ایــن فرآیند، زمان 
کمتری جهت دریافت نوبت صرف شده و 
می تواند رضایتمندی بیشتر همشهریان 

عزیز را به همراه داشته باشد.

بازار

سالمت

هرگونه افزایش قیمت نان در البرز خودسرانه است

سیستم نوبت دهی اینترنتی در بیمارستان های دولتی البرز راه اندازی شد 
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وش حذف قبوض کاغذی گاز ر
شــرکت گاز اســتان البرز بــه زودی قبض های 
کاغدی خود را حــذف خواهد کرد.شــرکت گاز 
استان البرز در نظر دارد تا پایان آذرماه سال جاری، 
قبوض کاغــذی گاز خود را حــذف کند.به همین 
منظور از مشــترکین خود تقاضا دارد برای حذف 
قبوض کاغــذی گاز به یکــی از دو روش زیر عمل 
کنند:1. ارسال شماره اشتراک گاز خود به سامانه 
پیامکــی 10001۹۴ به روش دســتوری از چپ 
به راست: ابتدا شماره یک ســپس ستاره و سپس 
شماره اشتراک را به ســامانه پیامکی 10001۹۴ 
ارسال نمایند. )شماره اشــتراک * 1(۲. با کلیک 
بر روی لینک مربوطه و وارد کردن شــماره همراه 

اقدام به حذف قبض کاغذی خود کنند.

 راه اندازی ۹ واحد تولیدی
 در اشتهارد 

فرماندار اشتهارد گفت: ۹ واحد تولیدی صنعتی 
جدید با اعطای تســهیالت تبصــره 1۸ در این 

شهرستان راه اندازی و تامین سرمایه شد.
محمد کردی افزود: ایــن واحدهای تولیدی در 
زمینه تولید درپوش و ســرپوش پالســتیکی، 
ســاخت انــواع ورق هــای فــوالدی روکش 
 SMC شــده،قطعات کامپوزیت، تولیــد ورق
و خمیــر BMC، صنایع غذایــی ،  تولید ورق 
کارتن ، تولید انواع شــربت آنتی بیوتیک، تولید 
قطعات خودرو تولید رزین اکریلیک راه اندازی 
شــده اســت. وی ادامه داد: بــرای راه اندازی و 
تامین سرمایه در گردش این واحدهای تولیدی 
۶۴میلیــارد و ۵00میلیــون ریال تســهیالت 
هزینه شده است.کردی گفت: با راه اندازی این 
واحدهای تولیدی زمینه اشتغال برای 1۵۴ نفر 

در شهرستان صنعتی اشتهارد فراهم شد.

موسسه رازی ساالنه ۵ میلیون ُدز 
 واکسن »پی.پی.آر« 

تولید می کند
مدیر کنترل کیفیت موسسه تحقیقات واکسن 
و ســرم ســازی رازی گفت: این موسسه ساالنه 

پنج میلیون ُدز واکسن پی.پی.آر تولید می کند.
سینا سلیمانی در مصاحبه مطبوعاتی با موضوع 
نتیجــه ارزیابی کیفی واکســن »پــی. پی. آر« 
که در موسســه تحقیقات واکسن و سرم سازی 
رازی برگزار شــد، اظهار کرد: راز ماندگاری این 
موسسه با نیم قرن سابقه، کیفیت فرآورده های 

تولیدی است.
وی در ادامه گفــت: مجموعه کنتــرل کیفیت 
موسسه تحقیقات واکسن و ســرم سازی رازی 
شش بخش، ۲۳ آزمایشــگاه تخصصی و بالغ بر 
۸0 نفر نیروی انسانی دارد، وظیفه این مجموعه 
ارزیابی و کنترل کیفیت فرآورده های موسســه 
است که مشــتمل بر مواد اولیه تا فرآورده های 

میانی و نهایی است.
مدیر کنترل کیفیت موسسه تحقیقات واکسن 
و سرم ســازی رازی با تاکید بر اینکه بیش از ۶0 
فــرآورده بیولوژیک در این موسســه تولید 
می شــود که واکســن پی. پی. آر یکــی از این 
فرآورده های ویروســی تولیدی اســت، گفت: 
تمامی آزمایش های الزم برای تحت کنترل قرار 
گرفتن این واکسن و دیگر فرآورده های موسسه 
بر اساس اســتانداردهای بین المللی انجام 

می شود.
سلیمانی با اشــاره به انجام مطالعات پایداری بر 
روی واکســن پی. پی. آر گفت: برای این واکسن 
در انواع مختلف از جملــه وارداتی و داخلی ۲۴ 
ماه تاریخ انقضا تعریف شده است اما واکسن پی 
پی آر موسســه رازی طبق آزمایشات تا ۲۷ ماه 
پس از تولید کامال از لحاظ کیفیت می تواند برای 

مقابله با بیماری مورد استفاده قرار گیرد.
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وزنامه سراسری صبح ایران 4 ر مسکن

مجید انتظاری    معامالت مســکن در شــهریورماه 
امسال به حدی پایین آمد که حتی نسبت به شهریورماه 
چهار ســال قبل که بازار در رکود عمیقی قرار داشــت 
۷۸درصد کمتر شده اســت؛ قراردادها نسبت به مرداد 
امسال و شهریور پارســال هم به ترتیب 1۵و ۷۳درصد 
کاهش یافت و این در حالی اســت که در شهریورماه به 
عنوان آخرین مهلت جابه جایی در تابســتان طبیعتا 
باید معامالت افزایش پیدا می کرد.شهریورماه 1۳۹۸ 
به لحاظ حجم معامالت مســکن در تهران افت تاریخی 
رقم خورد؛ به طوری که حتی در شهریورماه 1۳۹۴ نیز 
که بازار در مقایسه  با ســال های قبل و بعد از آن در رکود 
عمیقی قرار گرفته بود حجم معامالت ۴.۶ برابر امسال 
بود. کسادی بازار مسکن در شــهریورماه امسال از زمان 
آغاز ارایه گزارش های ماهیانه این بخش توســط بانک 

مرکزی در سال 1۳۹۲ تا کنون بی سابقه بوده است.

متقاضیان در انتظار کاهش قیمت
کارشناســان می گویند تــا زمانی کــه قیمت های 
پیشنهادی کاهش پیدا نکند نمی توان نسبت به رونق 
معامالت امیدوار بود. اما طبق آمار، کاهش ۲.۴ و ۲.۸ 
درصدی قیمت در دو ماه گذشته بسیار کمتر از رشد 
۷ تا ۸ درصد ماهیانه در دو ســال اخیر بوده اســت. با 
توجه به جهش ۲0۸ درصدی قیمت نســبت به چهار 
ســال قبل، توان خرید متقاضیان مصرفی به شــدت 
افت کرده است؛ هرچند تیرماه 1۳۹۸ رشد قیمت ها 
نسبت به مدت مشابه چهار سال قبل از آن عدد ۲۴۵ 
درصد را نشــان می داد. اما مرداد و شهریورماه امسال 
قیمت ها نســبت به دو ماه قبل به ترتیــب ۲.۴ و ۲.۸ 
درصد کاهش یافت که چشــم انداز کاهشی را پیش 
روی خریداران قرار داده و متقاضیان مصرفی، خرید 
را به حالت تعلیق درآورده اند.تجربه سیکل های رونق 
مسکن در ســال های 1۳۶۸، 1۳۸۶، 1۳۹1 و 1۳۹۷ 
نشان می دهد که دوره رکود، طوالنی تر از دوره رونق  
اســت اما تقاضا برای خرید در زمان رشد قیمت ها به 

شدت افزایش پیدا می کند.

ساخت  و ساز دو برابر معامالت است
با وجودی کــه حدود ۵00 هزار خانه خالی در شــهر 
تهران وجود دارد به دلیل پــرش قیمت ها اقبال برای 
ساخت و ساز دیده می شــود. خرید و فروش مسکن 
به کمترین حد خود رســیده اما در مردادماه ساخت 
و ساز به حدود دو برابر معامالت رسید؛ هرچند تعداد 

واحد مسکونی در پروانه های صادره شهر تهران طی 
شش ماه ابتدای امسال نســبت به مدت مشابه سال 
قبل ۲1 درصد کاهش نشان می دهد. با این حال پنج 
ماهه ابتدای سال جاری در شهر تهران ۲۷ هزار و ۳۸۴ 
واحد مسکونی در پروانه های ساختمانی تعریف شده 
که ۲۸1۹ واحد کمتر از تعداد خرید و فروش مسکن 
بوده اما آمار ارایه شده در مردادماه گویای نصف شدن  

تعداد معامالت نسبت به ساخت و ساز است.
مردادمــاه کلنگ احــداث ۵۵۶۲ واحد مســکونی در 
تهران زده شــد؛ در حالی که معامالت تنها ۲۷۸۷ فقره 
بود. با این که سبقت ساخت و ساز از معامالت می تواند به 
تعادل عرضه و تقاضا منجر شود اما طبیعتا در زمان رکود 
خرید و فروش، سازندگان انگیزه خود را برای ساخت و 
ساز از دست می دهند و انتظار می رود در ماه های آینده 

حجم ساخت و ساز باز هم کاهش 
پیدا کند. از سوی دیگر سازندگان 
به دلیل درگیری بــا چهار قانون 
مزاحم و اختالل در روند دریافت 
نقدینگی، توان الزم را برای ایجاد 
تعادل در بازار مســکن از دست 
داده اند. ســال 1۳۹۷ کمیسیون 
تلفیق امالک در تهــران اعداد و 
ارقامــی بــرای ارزش معامالتی 
امالک لحاظ کرده کــه به اعتقاد 
انبوه ســازان در صورت اجرا تورم 
بســیار ســنگینی را در قالب ۲0 
نوع عوارض، مالیات و سایر وجوه 
پرداختی به صنعت ســاختمان 

تحمیل می کند.
شــهریورماه بازار مســکن شهر 
تهــران  دومین تخلیــه حباب 
قیمتــی  را تجربه کــرد. مطابق 
اعالم بانــک مرکــزی میانگین 
قیمت مســکن شــهر تهران از 
متــری 1۳ میلیــون و ۲۵ هزار 
تومــان در مردادمــاه 1۳۹۸ به 
متــری 1۲ میلیــون و ۶۶۷ هزار 
تومان در شــهریورماه رسیده که 
کاهش ۲.۸ درصدی را نسبت به 
مردادماه امســال و افزایش ۵۶.۵ 
درصدی را نســبت به شهریورماه 

پارسال نشان می دهد. 

اوراق مسکن در آستانه ورود به کانال ۲۰ تومان
سقوط بی سابقه تسه ها

بازار اوراق تســهیالت خرید مسکن تحت تاثیر 
رکود بازار با افت شــدید قیمت مواجه شده و در 

حال ورود به کانال ۲0 هزار تومانی است.
بازار اوراق تســهیالت خرید مسکن تحت تاثیر 
رکود بازار با افت شــدید قیمت مواجه شــده و 
در حال ورود بــه کانال ۲0 هزار تومانی اســت.

کاهش تعداد مبایعه نامه ها، در کاهش تقاضای 
دریافت تسهیالت مسکن نیز مؤثر بوده است. به 
گونه ای که به دلیل کاهش تقاضای وام مسکن، 
اوراق گواهی حق تقدم تسهیالت مسکن نیز در 
بازار فرابورس با کاهــش تقاضا و درنتیجه با افت 

شدید قیمت روبه رو شده است.
هر برگه اوراق تســهیالت مسکن صادره در مهر 
ماه ۹۶ )تســه ۹۶0۷( به ۳۳ هزار و ۸۷0 تومان 
رسیده و امروز تنها ۵۴ فقره معامله این برگه ها ثبت 
شده است که در جریان این معامالت، ۹۲۹ برگه 
از این نماد معامالتی به فروش رفته اســت. هر 
چند که اتمام تاریخ اعتبار این نماد معامالتی در 
پایان ماه جاری، می توانــد یکی از عوامل ارزانتر 
بودن آن نســبت به ســایر نمادهای معامالتی 

اوراق تسهیالت مسکن باشد.
اوراق تسهیالت مسکن صادره در آبان ۹۶ )تسه 
۹۶0۸( نیز در معامالت امروز بازار سرمایه به ۳۵ 
هزار و ۵۵۵ تومان رسیده است که تاریخ اعتبار 
این نماد معامالتی نیز در مــاه آتی به اتمام 
می رســد. اما در معامالت امروز فرابورس، ۹1 
فقره معامله از تسه ۹۸0۸ به ثبت رسید و ۸۹۵ 

برگه فروخته شد.
۸ نماد معامالتی دیگر نیز در بازار سرمایه در بازه 
۳۶ هزار تومان ۹ نماد معامالتی دیگر در بازه ۳۷ 

هزار تومان خرید و فروش شدند.
پُرفروش ترین اوراق تســهیالت مســکن در 
معامالت امروز به نماد معامالتی تســه ۹۸0۶ 
)اوراق تســهیالت مســکن صادره در شهریور 
۹۸( اختصاص داشــت که معمــوال در ابتدای 
هر ماه، پُرتقاضاترین برگــه ها، به اوراق صادره 
در همان ماه اختصــاص دارد؛ به خصوص که با 
توجه به انتشــار گمانه هایی در رسانه ها مبنی 
بر احتمال کاهش قیمــت و تعداد معامالت 
مســکن در ماه های آتی، دارندگان حساب 
ســپرده ممتاز بانــک عامل بخش مســکن 
بالفاصله پس از دریافــت اوراق خود در هر ماه، 
اقدام به فــروش آنها در بازار مــی کنند که در 
نتیجه در ماه جاری شاهد ورود حجم عظیمی 
از دارندگان اوراق تســهیالت مسکن شهریور 

۹۸ هستیم.
نمــاد معامالتــی مذکــور )تســه ۹۸0۶( در 
معامالت امروز به قیمــت ۳۸ هزار و ۷00 تومان 
کشف قیمت شد و ۳۵ هزار و ۲00 برگه از آن به 

فروش رسید. 
همچنین ۲ هزار و 1۶۵ فقره معامله ثبت شد و 1 
میلیارد و ۳۵۹ میلیــون تومان ارزش امروز بازار 

برای این نماد بود.
در حال حاضر پُرفروش تریــن برگه های اوراق 
تســهیالت مســکن پس از نماد تســه ۹۸0۶ 
همچنان به نماد معامالتی تســه ۹۸0۵ )اوراق 
تســهیالت مســکن صادره در مرداد ۹۸( تعلق 
دارد که در معامــالت امروز )دوشــنبه ۸ مهر( 
فرابــورس، با کمی بیــش از ۳ هــزار برگه جزء 
پُرفروش ترین ها میان نمادهای متعلق به اوراق 

تسهیالت مسکن بود.

صاحب خانه شدن یک سوم 
ایرانی ها در ۴۰ سال پس از انقالب

مدیرعامل بانک مسکن اعالم کرد که این بانک 
طی چهل سال پس از انقالب ۸.۵ میلیون خانوار 
را با کمک مشــتریان خود صاحب مسکن کرده 
و این میزان معادل یک ســوم خانوارهای کشور 

محسوب می شود.
به نقل از بانک عامل بخش مســکن، ابوالقاسم 
رحیمی انارکی با بیــان اینکه طی یک ماه آینده 
برنامه ها و اســتراتژی بانک تا سال 1۴00 اعالم 
خواهد شــد، گفت: طی ۲ ســال گذشته برای 
جلوگیــری از ورود بــه بازار نرخ ســود بانک ها 
تالشــی نتیجه بخش انجام و همچنین جلوی 

زیان ۳۵ هزار میلیارد ریالی به بانک گرفته شد.
رحیمی انارکــی افزود: قــراردادی بــه صورت 
کنسرســیوم با بانک مرکــزی برای احــداث فاز 
۷ آزادراه شــیراز- اصفهان در حال انجام اســت و 
منتظریم شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حمل 

و نقل کشور،  وسایل را در اختیار بانک قرار دهد.

نماینده مردم جهرم در مجلس خبر داد
 شکایت مجلس از وزارت

 راه وشهرسازی
رئیس کمیسیون عمران از دو شکایت مجلس از 
دولت به دلیل عدم واگذاری زمین های دولتی و 
عدم ورود جدی به نوســازی بافت های فرسوده 
خبر داد.محمدرضا رضایی کوچی از دو شکایت 
کمیسیون عمران از دولت در زمینه مسکن خبر 
داد.نماینده مردم جهرم ادامــه داد: وزارت راه و 
شهرسازی در زمینه واگذاری زمین های دولتی و 
بازسازی بافت های فرسوده، ورود جدی نداشته 
اســت که اگر این اقــدام انجام می شــد، قیمت 

مسکن بیش از ۲0 درصد کاهش می یافت.

خریداران در انتظار ریزش بیشتر قیمت ها

بازار مسکن به تاریک ترین نقطه رسید


