
w w w . s h a h r v a n d o n l i n e . i r
پنجشنبه  28 شهریور 1398 |  سال هفتم |  شماره 1794

 

 ریزش 7 هزار و 915 واحدى شاخص بورس
شاخص کل بورس اوراق بهادار تهران در پایان معامالت دیروز 
چهارشنبه 27 شهریور 98 بعد از رکورد شکنى هاى روزهاى قبل 
با ریزش بى سابقه اى مواجه شد و با کاهش 7 هزار و 915 واحد به 
رقم 294 هزار و 166 واحد رسید. همچنین شاخص کل با معیار 
هموزن در بورس تهران امروز 2121 واحد کاهش یافته و به رقم 
84 هزار و247 واحد رسید. ارزش روز بازار در بورس اوراق بهادار به 
بیش از یک میلیون و 75 هزار میلیارد تومان رسید. دیروز همچنین 
شاخص قیمت با معیار وزنى- ارزشى با کاهش 2هزار و 127 واحد 
به رقم 79 هزار و 63 واحد رسید. شاخص قیمت با میعار هموزن با 
کاهش 1419 واحد به رقم 56 هزار و 395 واحد رسید. شاخص آزاد 

شناور با کاهش 8892 واحد به رقم 337 هزار و 845 واحد رسید.

در تاالر حافظ

 

مــدارس  دانش آمــوزان 
بازندگان  بزرگتریــن  محروم، 
احســان  هســتند.  کنکــور 
ســلطانى، پژوهشــگر اقتصاد 
نوشته اســت: 6 استان بزرگ و 
مرفه ایران بیــش از 80 درصد 
کنکــور   پذیرفته  شــدگان  از 
سال جارى را به خود اختصاص 
داده  اند و دانش آموزان 20 درصد 
از مــدارس، بــه 80 درصــد 
موقعیت هاى برتــر در کنکور 
دست پیدا مى کنند. نزدیک به 
نیمى از 40نفر رتبه اول کنکور  
سال جارى ساکن تهران هستند 
که 66 درصد آنهــا در مدارس 
نمونــه دولتى یــا غیردولتى و 
33 درصد در مدارس ســمپاد 

درس خوانده اند.
دانش   آموزان  درهمین حال، 
کشور در مناطق محروم شانس 
چندانى براى ادامه تحصیل در 
رشته  هاى خاص را ندارند. جالب 
است که بدانید ســهم بودجه 
دولتى ایــران بــراى آموزش 
نسبت به میانگین جهان تقریبا 
نصف است. براســاس گزارش 
بانک جهانــى، ســهم هزینه 

دولت ایران در آموزش نسبت به تولید ناخالص داخلى، 2,2 درصد است؛ این درحالى است که میانگین جهانى 
این شــاخص 4,8 درصد برآورد شده اســت. این عدد در اتحادیه اروپا و آمریکاى شمالى بین 5 تا 5.2 درصد و 
براى کشورهاى انگلستان و فرانســه 5.5، کانادا و کره جنوبى 5.3، سوییس 5.1، آمریکا 5 و ترکیه 4.3 درصد

بوده است.

دانشگاه هاى ایران در تسخیر دانش آموزان 6 استان مرفه

معیارهاى حذف یارانه ایرانى ها

چه ایرانى هایى
ثروتمند هستند؟

شهروند| يارانه اقشار ضعيف و متوسط قطع 
نمی شود. اين موضوع را علی ربيعی، سخنگوی 
دولت گفته و تأکيد کرده است که حذف يارانه 
ثروتمندان کليد خورده و يارانه حدود ٧٠٠ الی 
٨٠٠ هزار نفر که درآمد بــاالی ميلياردی در 
سال دارند، حذف می شود. به گفته سخنگوی 
دولت، برای شناســايی اين افــراد کار دقيقی 
انجام شــده و مجموعه هزينه هايی که دارند و 
شــاخص هايی همچون خودرو و مسکن آنها 
مدنظر قرار گرفته است. او اضافه کرد: من آمار 
دقيقی از افرادی که يارانه آنها قطع می شود در 
اختيار رســانه ها قرار می دهم. اما به طور قطع 
اين افراد ثروتمندان هســتند و به تدريج قشر 
بيشــتری از آنها را در برمی گيرد اما تعريف از 

ثروتمند و فقير چيست؟ 
آخرين شــاخصی کــه بــرای دهک بندی 
ايرانی ها ارايه شده اســت، مربوط به  سال ٩٥ 
اســت که ثروتمندترين ايرانی هــا را افرادی 
تعريف کرده اســت که حــدود ٧ تا ٨ ميليون 
تومــان در ماه درآمد داشــته باشــند. با اين 
حســاب آيا دولت برای حذف يارانه ها همان 
دهک بندی های قديمــی را درنظر می گيرد 
يا مالک ثروتمندبــودن ايرانی ها تغيير کرده 

است؟ 
چه کسانی ثروتمند هستند؟

حقوق و دستمزد افراد، سفرهای خارجی آنها 
و تعداد خودرو و خانه شــان مالک هايی است 
که دولت برای حذف يارانه افراد درنظر گرفته 
است اما با توجه به شرايط تورمی جامعه حقوق 
ثروتمندان ايرانی را چه رقمی درنظر گرفته اند؟ 
اين پرسش را با نايب رئيس کميسيون اقتصاد 

مجلس در ميان گذاشته ايم. 
 حســينعلی حاجی دليگانــی، نايب رئيس 
کميســيون اقتصاد مجلس به «شــهروند» 
می گويــد کــه همچنــان مــالک انتخاب 
ثروتمندان افرادی هســتند کــه ماهانه ٨ تا 
١٠ ميليون تومان به باال حقوق می گيرند و اين 

افراد نيازی به يارانه ندارند. 
او البتــه توضيح می دهــد: «درحال حاضر 
شرايط اقتصادی به شــکلی رقم خورده است 
که حقوق های زير ٥ ميليون تومان  را نمی توان  
در زمره اقشار پردرآمد قرار داد و کسانی که ٥ 
تا ٨ ميليون تومان دريافت می کنند، جزو قشر 

متوسط جامعه قرار می گيرند.»
اما اکنون مســأله ديگری که وجــود دارد، 
آن که با وجود تــورم حاکم بر جامعه و وضع بد 
اقتصادی آيــا دهک بندی جامعه تغيير نکرده 
اســت؟ او در اين زمينه توضيح می دهد: «در 
دهک بندی هايــی که انجام شــده بود، هيچ 
تغييری رخ نداده است. اما ممکن است با توجه 
به شرايط اجتماعی و اقتصادی فردی از دهکی 
به دهک ديگر ســقوط يا صعود کرده باشــد؛ 
به عنوان مثال فردی که از شــرايط اقتصادی 
خوبی برخوردار بود، اکنون ديگر آن شــرايط 
اقتصادی را نداشته باشد و من فکر می کنم که 
در حذف يارانه ها بايد تغييرات دهک و طبقه 

افراد را هم مورد بازنگری قرار داد.»  
 گفتنی اســت چيزی حدود ١٠ سال است 
که يارانه نقــدی ٤٥ هــزار و ٥٠٠ تومانی به 
ايرانی ها پرداخت می شود و اين موضوع مورد 
انتقاد بسياری از کارشناسان و مديران سياسی 
بوده اســت. به گفته آنها، سياست هدفمندی 
يارانه ها به اندازه ای اشتباه اجرا شده است که 
حاال ثروتمندان ايرانی چند برابــر فقرا يارانه 

می گيرند.
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خانواده زندانيان تسهيالت اشتغال و مســکن می گيرند. صندوق کارآفرينی اميد با انجمن حمايت 
زندانيان  تفاهمنامه ای برای پرداخت مجموع ۴۰ ميليارد تومان تسهيالت در بخش اشتغال و مسکن امضا 
کردند. اصغر نوراله زاده،  مديرعامل صندوق کارآفرينی اميد در اين زمينه توضيح داد: « افراد از ســوی 
انجمن  حمايت زندانيان معرفی می شوند و سقف اعطای تسهيالت ضروری و مسکن مبلغ ۱۵ ميليون 
تومان و در  حوزه اشتغال بسته به نوع طرح، ميزان سهم آورده و طرح توجيهی ارايه شده حداکثر تا سقف 

۵۰  ميليون تومان و بازپرداخت ٣٦ ماهه است.»  

وام
اشتغال و مسکن براى 

خانواده زندانیان

شروع صفحه آرايی
مدير مسئولسردبيرمعاون سر دبيردبير سرويسصفحه  آرا: ؟؟؟۰۰ / ۱۵

اتمام صفحه آرايی
۱۶ / ۰۰

شروع صفحه آرايی:  ؟؟ / ؟؟
اتمام صفحه آرايی:  ؟؟ / ؟؟

یـا  پناهگاه هـا  موقعیـت 
منطقـه  امـن  گریزگاه هـاى 
سـکونت خود (مثال پـارك ها 
یـا سـوله هـا) را بـراى مواقع 

کنیـد. شناسـایى  بحرانـى 

 

بازار  جهاني

نوع

هر اونس طال

نقره 

هر بشکه نفت اوپک

هر بشکه نفت برنت

1502

17.95

66.43

64.31

تغییرقیمت (د الر)

بازار  ارز  (قيمت ها به تومان)
تغییرآزاد (اسکناس)

د الر آمریکا

یورو

پوند  انگلیس

د رهم امارات

111395

12700

14426

3175

-

-

ت
 قیم

وى
ابل

ت

قیمت کل 
(تومان)

قیمت یک مترمربع 
(تومان)

متراژ عمر بنا محله

٢٦٩ ميليون ٥,٥ ميليون ٤٩ ١٢ شادآباد

٢٩٠ ميليون ٧,٤ ميليون ٣٩ ٨ سی متری جی

٢٨٥ ميليون ٤,٣ ميليون ٦٧ ٢٢ بريانک

٢٤٠ميليون ٦,٦ ميليون ٣٦ ١٢ خيام

٢٦٠ ميليون ٥,٧ ميليون ٤٥ ١٣ مولوی

٢٢٠ ميليون ٣,٧ ميليون ٦٠ - يافت آباد جنوبی

٢٩٨ميليون  ٣٩ ٧,٦ميليون  ٢١ ارامنه

٢٥٥ميليون ٦,٣ميليون  ٤٠ ١٥ بريانک 

٢٨٩ميليون ٩ميليون ٢١ ٣٢ کارون جنوبی

٢٩٠ميليون  ٩ ميليون  ٣٢ ٢١ سلسبيل جنوبی

٢٧٠ميليون  ٦,٧ميليون  ٤٠ ١٥ جوانمرد

شهروند| حواشــى درخواســت ایران خودرو دیزل  براى 
حذف فیلتر دوده دیزل تمامى نــدارد. بعد از واکنش هاى تند 
محیط زیست  نسبت به درخواست خودروسازان، مدیر عامل این 
خودروسازى حاال مى گوید که به دلیل کیفیت پایین گازوییل 
در ایران نصب این  فیلترها عمال هیچ فایده اى نداشته و منجر به 
ارزبرى باال مى شود. این گفته ها اما در شرایطى مطرح مى شود 
که فعاالن صنعت  خــودرو تکنولوژى پایین خودروســازان و 
کیفیت بد موتور خودروهاى ایرانى را دلیل اصلى عمر پایین فیلتر 

دوده در ایران مى  دانند.  
فربد زاوه، تحلیلگر ارشــد صنعت خودرو با اشاره به این که 
عمر نصب  این تکنولوژى در اتحادیه اروپا هم کمتر از 10 سال 
 است، به «شــهروند» گفت: «فیلتر دوده براى خودروهایى با 
اســتاندارد یورو 5 و 6 ساخته شده است. حتى نصب این قطعه 
روى  خودروهاى با استاندارد یورو 5 هم خیلى مرسوم نیست، 
اما در خودروهاى یورو 6 نصب  DPF  الزامى است. درحالى که 
موتورهایى  که روى خودروهاى سنگین داخلى نصب مى شوند، 

یورو 3 و برخى حتى یورو 2 هستند. »
او با بیان این که براساس اســتانداردهاى جهانى، فیلتر هاى 
دوده بعــد از 140 تا 150 هزار کیلومتر کارکــرد، قابل بازیابى 
هســتند،   توضیح داد: «دوده هاى داخل این فیلتر سوزانده و 
تبدیل به کربن مى شوند و خیلى راحت شسته شده و دوباره قابل 
استفاده مى  شوند. این بازیابى را تا 3 بار مى توان انجام داد و عمال 
هر فیلتر دست کم چیزى حدود 500 هزار کیلومتر کار مى کند. 
این  کارکرد حتى در برخى از خودروهاى تجارى به یک میلیون 

کیلومتر هم مى رسد.»  
البته او معتقد اســت که کارکرد فیلتر دوده در خودروهاى 
ایرانى به دلیل قدیمى بودن تکنولوژى موتور شاید چیزى حدود 

60 تا   70 هزار کیلومتر باشد.
زاوه البته این نکته را هم اضافه مى کند که  نخستین بار این 
تکنولوژى روى تعدادى از اتوبوس هاى شرکت واحد  نصب شد،  
اما تا  حاال هیچ گزارشى از عمر پایین این فیلترها یا ترکیدگى 

موتور نداشته ایم.  
هر فیلتر چند؟  

قیمت هر فیلتر دوده دیزل در آذر سال 1396 چهل میلیون 
تومان و مرداد سال 97 شصت میلیون تومان بود و اکنون به گفته 
 محمد علیخانى، عضو شوراى شهر تهران به بیش از 130 میلیون 
تومان رسیده که بیشتر از سه کشور آلمان، سوییس و دانمارك 
 وارد شده است. البته زاوه قیمت هاى دیگرى را براى این قطعه 
اعالم مى کند. «قیمت این فیلتر بسته به سایز موتور متفاوت 
 اســت. به عنوان مثال فیلترهایى که روى مینى بوس ها نصب 

مى شوند حدودا 3 هزار یورو قیمت دارند، درحالى که قیمت این 
 قطعه براى موتورهاى خیلى بزرگ 5 تا 6 هزار یورو است.  البته 

مدل هاى چینى  در بازار خیلى ارزان تر هستند.»  
اما سوال اینجاســت که با توجه به ارزبرى باالى فیلتر دوده، 
چرا قطعه سازان تالشى براى داخلى سازى این تکنولوژى انجام 
 نمى کنند. جالب است که بدانید بررسى هاى «شهروند» نشان 
مى دهد که تعدادى از شرکت هاى دانش بنیان روى تولید این 
قطعه  کار کرده و اتفاقا به نتیجه هم رســیده و سعى دارند که  
تولید انبوه آن را  آغاز کنند. به گفته فعاالن این صنعت، نمونه 
مشابه فیلتر  دوده ساخت داخل  اتفاقا قیمت پایین ترى نسبت به 

خارجى ها دارند، درحالى که کیفیتى هم تراز با آنها دارند.  
   خودروسازان: کیفیت گازوییل را باال ببرید

فیلتر دوده نصب کنیم  
 «کیفیت گازوییل پایین است؛ نصب فیلتر جذب دوده فایده اى 
ندارد.» مدیرعامل شرکت ایران خودرو دیزل که مقصر آلودگى 
هواى  کشور را کیفیت پایین سوخت مصرفى خودروها مى داند، 
به ایسنا گفته که استفاده از فیلترهاى جذب دوده بدون تأمین 
 سوخت باکیفیت و استاندارد بى فایده و الزام بر اجراى آن، صرفا 

باعث هدررفت منابع ارزى کشور مى  شود. 
مهدى یونسیان در توضیحات خود گفته است که  به عنوان 
مثال کامیون واگن هود تولیدى در این شرکت از یک سیستم 
 After Treatment) ATS  فیلتر  انحصارى موســوم بــه
System ) طراحى شده توسط یک شرکت کره اى بهره مى برد 
که شامل دو  بخشDPF   و  SCR  اســت. در این میان فیلتر 
 DPF  براى جذب دوده و کاتالیست  SCR  براى جذب گازهاى 
آالینده خروجى به کار  مى رود. میزان کیفیت و استاندارد سوخت 
(گازوییل) مورد نیاز جهت استفاده در سیستم  ATS، بایستى 
استاندارد یورو 4 و با نرخ  PPM  سولفور کمتر از 50 باشد. این 
در حالى است در گزارشى که یکى از مراجع مورد تأیید سازمان 
استاندارد از میزان  آالیندگى و کیفیت گازوییل توزیع شده در 
جایگاه هاى سوخت سراسر کشــور تهیه کرده، اکثر جایگاه ها 

نتوانسته اند از استاندارد الزم بهره مند باشند. 
براســاس تحقیقات به عمل آمده در شرکت کنترل کیفیت 
هواى تهران با عنوان «سیاهه انتشــار آلودگى هواى تهران بر 
مبناى سال   1392»، ذرات معلق کمتر از 2,5 میکرون مهم ترین 
آالینده شهر تهران هستند که کامیون ها و اتوبوس هاى درحال 
تردد در  تهران ســهم 78 درصدى در آن دارند. این فیلترها، در 
سیستم اگزوز خودروهاى دیزلى حدود 85 درصد از دوده هاى 
خروجى را  حذف مى کنند و در شرایط خاص این میزان گاهى به 

صد درصد نیز مى رسد. 

آیا ساخت یک قطعه محیط زیستى براى خودروهاى ایرانى تکنولوژى باالیى مى خواهد؟ 

«فیلتر دوده»
ناتوانى جدید خودروسازان!


