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اصالح سنگین شاخص بورس 

شــهروند| در جریان دادوســتدهای دیروز بازار سرمایه 
تعــداد 4میلیارد و ۹۹4میلیون ســهم و حق  تقــدم به ارزش 
20۹5میلیارد تومان در 422هزار نوبت دادوستد شد و شاخص 
بورس با افــت 643۹ واحدی در ارتفــاع 314هزار و 46۹واحد 
 قرار گرفت. شاخص های اصلی بازار ســرمایه هم روز منفی را 
پشت سر گذاشتند؛ به  طوری که شاخص قیمت )وزنی ـ ارزشی( 
 1730واحد، کل )همــوزن( 2422واحد، قیمــت )هموزن( 
1621 واحد، آزاد شــناور 877۹واحد و شاخص های بازار اول 
و بــازار دوم 5122 و 11113 واحد افت کردند. بر اســاس این 
گزارش، در بازارهای فرابورس ایران هم با معامله 2244میلیون 
ورقه به ارزش 12۹7 میلیارد تومان در 264هزار نوبت، آیفکس 

۹0 واحد افت کرد و در ارتفاع 4121 واحد قرار گرفت.

در تاالر حافظ

بر
دخ

بیکاران »زن« هستندعد

از جمعیــت حدود دو میلیــون و ۹۰۰ هزار نفری بیــکار، ۳۴ درصد زن و 
۶۶ درصد مرد هستند؛ بر این اساس مردان دوبرابر زنان بیکارند. آخرین گزارشی 

که اخیرا مرکز آمار ایران از وضع اشتغال و بیکاری منتشر کرد، نشان داد که نرخ 
بیکاری در پایان تابستان  سال جاری کاهش یافته و به ۱۰.۵ درصد رسیده است.

در این بین بیکاران کمتر و شاغالن بیشتر شده اند؛ به طوری که درحال حاضر حدود ۶۱ میلیون و ۵۸۲ هزار نفر جمعیت 
۱۵ساله و بیشتر هستند که از این تعداد دو میلیون و ۹۰۰ هزار نفر بیکار  و ۲۴ میلیون و ۷۵۰ هزار نفر شاغل هستند. 

وزیر راه و شهرسازی خبر داد:   

مسکن ملی متری 3 میلیون تومان

9
دخل و خرج در حال حاضر ارزش هر برگ سهام عدالت در صورت آزادسازی معامله حدود ۵ میلیون تومان است. علیرضا صالح، 

رئیس سازمان خصوصی سازی با اعالم این موضوع به مهر گفت: ارزش سهام شرکت هایی که در حال حاضر در سبد 
سهام عدالت قرار دارد حدود ۲۰۰ هزار میلیارد تومان تخمین زده می شود که با تقسیم این عدد بر تعداد سهامداران 

حدود ۵ میلیون تومان برای هر سهامدار می توان در نظر گرفت.

 ارزش هر برگ
  سهام عدالت

 ۵ میلیون تومان 
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شهروند| خانه های دولتی متــری 3 میلیون تومان فروخته 
می شود. این موضوعی اســت که دیروز محمد  اسالمی، وزیر راه 
و شهرسازی اعالم کرده و گفته است:» مسکن دولتی با وام های 

طوالنی مدت و به  صورت اقساطی به افراد واگذار می شود.«  
تفاوت مسکن ملی با مسکن مهر

افزایش قیمت مسکن طی یک سال گذشته باعث شد وزارت 
راه و شهرســازی به فکر چاره بیفتد. اجرای طرح  مســکن ملی 
برای کنترل بازار مسکن طرحی است که از شهریور ماه استارت 
خورده تا وزارت راه و شهرسازی  بتواند قیمت ها را مهار کند. طرح 
مسکن ملی که هنوز ثبت نام آن هم آغاز نشده، قرار است مسکن 
را با قیمت  پایین تر و به صورت وام دار به متقاضیان عرضه کند و 
حاال قرار اســت چیزی حدود 450 هزار واحد مســکونی  ظرف 
دو سال ساخته و به متقاضیان تحویل داده شود. این تعداد مسکن 
تقریبا نصف تقاضای ساالنه مسکن  در ایران است و مدیران دولتی 
معتقدند که می توان با افزایش عرضه قیمت ها را در بازار مسکن 
کاهشی کرد.  دولت اعالم کرده است که مسکن ملی در زمین های 
دولتی و رایگان ساخته می شود و بخشــی از این  واحدها هم در 

بافت فرسوده ساخته می شوند.  
چه کسانی واجد شرایط هستند؟  

طرح ملی مسکن برای کسانی است که فاقد مسکن هستند 
و تاکنون از تســهیالت دولتی برای خرید مســکن  هم استفاده 
نکرده اند. ضمن این که استفاده از تسهیالت این مسکن برای افراد 

سرپرست خانوار است که حتما  باید 5 سال از زمان اقامت شان در 
شهری که برای خرید این خانه ها تقاضا داده اند، گذشته باشد. البته 
برای  خانم های سرپرســت خانوار باالی 35 سال هم این شرایط 

درنظر گرفته شده و آنها می توانند از این تسهیالت استفاده کنند. 
متری 2/5 تا 3 میلیون تومان قیمت تمام شده  

یکی از مهمترین ویژگی های طرح ملی مسکن، وامی است که 
به این طرح تعلق پیدا می کند. متوسط  تسهیالت برای متقاضیان 
طرح ملی مسکن 75 میلیون تومان با ســود 18 درصد است که 
این تسهیالت نیاز به  سپرده گذاری ندارد. ضمن این که به تمامی 
بانک ها اعالم شده که باید تا سقف ۲۰ درصد از تسهیالت بانک 
 خود را به بحث طرح ملی مســکن اختصاص دهند. طبق اعالم 
محمد اسالمی وزیر راه و شهرسازی، قیمت تمام  شده واحدهای 
مسکونی در برنامه طرح ملی مســکن از 2.5 تا 3 میلیون تومان 
است. این خانه ها  شامل دهک های 3، 4، 5، 6 می شوند و در برخی 
اســتان ها دهک7 هم به آن افزوده می شــود. دامنه قیمت های 
 تمام شده هر متر مربع واحد مســکونی در طرح اقدام ملی بین  
2/5 تا 3 میلیون تومان است که شــامل همه  اجزای ساختمان 
می شود  . البته طبق گفته روابط عمومی وزارت راه و شهرسازی 
هنوز نمی توان به طور قطع  درباره قیمت خانه های این طرح نظر 
داد، ولی آن چه مشخص است قیمت های این طرح تفاوت زیادی 
با بازار  آزاد ندارد و تنها نکته مهم آن وامی است که به متقاضیان 

تعلق می گیرد.  

شهروند|  دوشنبه هفته آینده روز خداحافظی با پراید و پژو 
405 اســت. این موضوع را روز گذشته نیره  پیروزبخت، رئیس 
سازمان ملی استاندارد اعالم کرده و گفته است: »از دوشنبه هفته 
آینده، این سازمان  تکلیف خودروها را مشخص می کند تا آنهایی 
که همچنان امکان تولید دارند، به کارشان ادامه دهند و  آنهایی که 

باید تولیدشان متوقف شود، دیگر تولید نشوند .«
ایــن نزدیک ترین وعده ای اســت که رئیس ســازمان ملی 
استاندارد برای توقف خط تولید خودروهای  پرحاشیه  داده  است. 
با این حال خودروسازان و البته کارشناسان بعید می دانند که این 
بار هم وعده  رئیس سازمان اســتاندارد اجرا شود. آنها با اشاره به 
شرایط تحریم و توقف خط تولید بسیاری از  خودروهای مونتاژی 
می گویند، این درخواست سازمان اســتاندارد در شرایط فعلی 

نشدنی است.  
ستاره دارهایی که تولید  نمی شوند

  نیره پیروزبخت، رئیس سازمان استاندارد دیروز در روز ملی 
استاندارد اعالم کرد:» با توجه به اهمیت  سالمت و ایمنی مردم 
حتی در صورت هرگونه فشار و مشکل آفرینی نیز این استانداردها 

اعمال خواهد  شد .«
این موضوع درحالی رخ می دهد که حاال خط تولید بسیاری 
از مدل های خودروی ایرانی متوقف شــده  و بازار ایران به همان 
محدود مدل های پرتیراژ بازار بسنده است. با این حال سازمان 
استاندارد  معتقد است که برخی خودروها مانند پراید و پژو 405 

استانداردهای 85گانه این سازمان را پاس نکرده اند. 
با این وجود، خودروهایی که کیفیت باالیی داشته و توانسته اند 
ســتاره های زیادی در گزارش های  شــرکت بازرسی کیفیت و 
استاندارد ایران کسب کنند، تولیدشان در ایران به دلیل تحریم ها 
متوقف شده  اســت. براســاس این گزارش، خودروهای تندر 
۹0 پالس اتوماتیک، پارس تندر، پژو 207 اتوماتیک،  تندر ۹0 
پالس، پژو 207 و دنا پالس؛ چهار ســتاره از پنج ستاره کیفی را 
کســب کرده اند که البته همگی  تولید آنها متوقف شده است و 

دیگر تولید نمی شوند.  
استانداردهای 85 گانه چیست؟

بر اساس استانداردهای 55گانه که شامل 51 استاندارد مربوط 
به کیفیت و ایمنی و چهار مورد مربوط  به آالیندگی می شــود، 
خودروسازان محصوالت خود را در سه سطح ایمنی، آالیندگی 
و بدنه ارتقا دادند و  در فاز نخســت توانستند با ارتقای ایمنی به 
لحاظ ایمنی سیستم ترمز  ABS  و کیسه هوا محصوالت خود 

 را به روز کنند. حال در فاز دوم که به استانداردهای 85گانه مربوط 
می شود، خودروسازان باید  استانداردهای جدید مربوط به مسائل 
»ایمنی، ترمز پیشــرفته اضطراری، ترمزگیری، هشدار تغییر 
 مسیر  حرکت خودرو و سیستم های هشداری خودرو، حفاظت از 
عابر پیاده، محدود کننده سرعت، تجهیزات ضد  سرقت و... «را 
نیز در تولیدات خود لحاظ کنند و گام جدیدتری را در راستای 

ارتقای استانداردهای ایمنی  بردارند. 
فربد زاوه، کارشــناس صنعت خودرو دربــاره این موضوع به 
»شهروند« می گوید:  »اکنون صحبتی  که به میان آمده، تا حدی 
نگاه ایده آل گرایانه است و این سازمان از  استاندارد های 85گانه 
صحبت می  کند که در ایران هیچ خودرویی از اســتاندارد های 
85گانه برخوردار نیســت  و در این صورت باید خط  تولید تمام 
خودرو ها متوقف شــود.« او در ادامه با اشــاره به این که ممکن 
اســت رویکرد سال های  گذشــته  را پیش رو داشته باشیم، در 
این زمینه توضیح داد: »ممکن است ســازمان ملی استاندارد 
همچون  سال های گذشته  اسامی خودرو های  غیراستاندارد را 
تهیه و خط تولید آنها را متوقف کند. ضمن آن که  خودروی پراید 
 شاید اســتاندارد های 55 گانه را داشته باشد، اما به هیچ عنوان

 استاندارد نیست.«  
زاوه با  اشــاره به این که  نمی توان  به اجبار جلوی خط تولید 
را گرفــت، در این زمینه توضیــح داد:  »اگر  خودروســازی از 
سازمان استاندارد پیروی نکند و همچنان به تولید خودرو های 
غیراســتاندارد خود ادامه  دهد، سازمان استاندارد تنها می تواند  
از شــماره گذاری خودرو ها ممانعت کند، چرا که ممکن است 

 خودروسازی برای صادرات خودرو تولید کند.«  
او در خاتمه با اشــاره به این که خودروســازان به هیچ عنوان 
نمی توانند به استاندارد 85گانه برسند، در  این زمینه توضیح داد:  
»خودروسازان به هیچ عنوان نمی توانند به  استاندارد های 85گانه 
برسند، اما  ممکن است البی کنند و  زمان دوساله برای رسیدن به 

استاندارد 63گانه را از سازمان ملی استاندارد  بخواهند.«  
البته روابط عمومی سایپا  به »شــهروند« توضیح می دهد:  
»خط تولید پراید متوقف نمی شود، زیرا به  استاندارد مورد نظر 
خود یعنی استاندارد های 55گانه رسیده است. البته مدت زمانی 
است که سازمان  ملی استاندارد بر استاندارد 85گانه تأکید کرده 
است که به نظر نمی رسد با وجود چنین شرایطی خودرو سازان 

به آن برسند.« 

وعده رئیس سازمان ملی استاندارد درباره توقف خط تولید برخی خودروها

آیا دوشنبه آینده روز خداحافظی با خودرو خاطره هاست؟


